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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/04/2017 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO OTHELINO NETO

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12.04.2017 – QUARTA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 196/2017)

1.  PROJETO DE LEI Nº 129/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE DISPÕE SOBRE A
GRATUIDADE DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE
IDENTIDADE ESTUDANTIL PARA ALUNOS DE ESCOLAS
PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA.  COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.(RELATOR DEPUTADO ROBERTO
COSTA) E DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. (RELATOR DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO).

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO

2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 198/2017)

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/
2016, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO QUE
CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO
DO VALE” AO GRUPO DE ATORES DA COMÉDIA PÃO COM
OVO. – COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

3. PROJETO DE LEI Nº 001/17 DO PODER EXECUTIVO
(MENSAGEM Nº 121/2016) QUE INSTITUI O PROJETO
“REMISSÃO PELA LEITURA” NO ÂMBITO DOS
ESTABELECIMENTOS PENAIS DO ESTADO DO
MARANAHÃO. – COM PARECERES INDIVIDUAIS E
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES; E
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DEPORTO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO SERGIO FROTA.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 209/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÙNIOR VERDE REQUER  DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
08 DE JUNHO DE 2017, ÀS 11H, NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, PARA ENTREGA DA “MEDALHA MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR IZAC MUNIZ MATOS, CORONEL
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E A VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR DEVIDO A
AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 210/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE QUE REQUER APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA 01/
06/2017 EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CORAL SÃO
JOÃO.

6. REQUERIMENTO Nº 211/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUER APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO SENHOR
NATALINO SALGADO, PARABENIZANDO-O PELA SUA POSSE
COMO MEMBRO DA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA,
OCORRIDA NESSA ÚLTIMA TERÇA FEIRA, DIA 11/04/2017.

7. REQUERIMENTO Nº 212/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO QUE REQUER APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO PROCURADOR DE JUSTIÇA
SENHOR EDUARDO JORGE HELUY NICOLAU,
PARABENIZANDO-O PELA SUA ELEIÇÃO COMO
CORREGEDOR GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO MARANHÃO PARA O BIÊNIO 2017-2019.

8. REQUERIMENTO Nº 214/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STENIO REZENDE REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO A REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 015/2017 QUE CONCEDE TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO SENADOR JOSÉ AGRIPINO
MAIA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 213/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
NA SESSÃO PLENÁRIA DOS DIAS 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL
DO ANO EM CURSO, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO
NO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO PARLAMENTAR, SUÍÇA/
HOLANDA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 12/04/2017 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 071/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “institui no Estado do Maranhão,
o cartão acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá outras
providências”.

2. PROJETO DE LEI N° 072/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, sobre a criação da “semana para
sensibilização e defesa da educação inclusiva de alunos com
necessidades educacionais especiais”, no ensino público e privado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 073/17, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública a
COMPANHIA FOLCLÓRICA E CULTURAL ENCANTO DO SÃO
CRISTÓVÃO”, com sede no Município de São José de Ribamar, no
Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 074/17, de autoria do Senhor
Deputado Stênio Resende, que altera dispositivo da Lei n° 7.992 de 22
de outubro de 2003, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão
a fazer doação de um imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil –
Secção do Maranhão – OAB/MA, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 075/17, de autoria da Deputada
Francisca Primo, que dispõe sobre a criação do Programa “Pro-Meninas
e dá outras providências”.
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6. PROJETO DE LEI N° 076/17, de autoria do Deputado

Wellington do Curso, que estabelece a obrigatoriedade de realização do
exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos.

7. PROJETO DE LEI N° 077/17, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se garantir
às gestantes de alto risco o internamento em hospitais da rede privada,
com custeio pelo estado, para o caso de constatada falta de leitos em
hospitais da rede pública, e se tratar de deslocamento iguais ou superior
a 200 quilômetros.

8. PROJETO DE LEI N° 078/17, do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade do servidor
da Secretaria de Estado da Saúde, informar à Vara da Infância, da
Juventude, e de Violência Doméstica, ocorrência que envolva a criança,
o adolescente ou o idoso com início de maus-tratos.

9. PROJETO DE LEI N° 079/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis
pelas chefias de plantão nas entradas principais e de acesso ao público
dos hostitais, casas de saúde, prontos-socorros e ambulatórios
localizados no Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 064/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que institui o Programa Estadual de
Conscientização sobre a Hipertensão Arterial Precoce, no âmbito do
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 065/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que inclui as procissões históricas do
Tempo da Quaresma e Semana Santa, realizadas pela Forania Nossa
Senhora da Vitória, no calendário turístico e religioso do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 066/17, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a
Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria, com sede
e foro no Município de Codó, no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 067/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia do Profissional de
Eventos no Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 068/17, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a isenção de taxas/tarifas e
outras despesas oriundas de inscrição para concursos públicos estaduais
e vestibulares do Estado do Maranhão, a doadores de sangue e medula
óssea cadastrados em órgãos competentes assim como portadores de
deficiência, e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI N° 069/17, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que institui o Dia Estadual da Prevenção,
Controle e Orientação da Osteoporose.

7. PROJETO DE LEI N° 070/17, do Senhor Deputado Eduardo
Braide, que altera a Lei n° 10.289, de 28 de julho de 2015, publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão de 28 de julho de 2015.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 014/17,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda da Costa.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 015/17,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA.

10. MOÇÃO DE APLAUSOS N° 005/17, de autoria do
Deputado Raimundo Cutrim, à Excelentíssima Senhora LETÍCIA
OLIVEIRA MILHOMEM GAMA, Delegada de Polícia Civil do
Estado do Maranhão, titular da Delegacia Especial da Mulher de
BALSAS/MA, pelo profícuo trabalho realizado a frente daquela
Delegacia especializada.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/17, de autoria da Senhora

Deputada Nina Melo, que denominar-se-á “Maternidade Estadual
Lindonêsa Dourado”, a Maternidade Estadual localizada no Município
de Colinas – MA, e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 058/17, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que inclui no Calendário Cívico o Período
Estadual da “Festa dos Pescadores” de Porto Rico – MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 059/17,  de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a obrigatoriedade na marcação
de exames e consultas para pessoas com mais de 60 anos nas Unidades
de Saúde Públicas pertencentes ao Governo do Estado do Maranhão
no máximo de 7 (sete) dias.

3. PROJETO DE LEI Nº 060/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos, parques
aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante.

4. PROJETO DE LEI Nº 061/17, de autoria do Senhor
Deputado Humberto Coutinho, que denomina a Unidade de Ensino
situada no Povoado de Nazaré do Bruno, localizado no Município de
Caxias – MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 062/17, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Neto, que denomina “Centro de Ensino Matarromense”
a Escola Estadual que indica e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  11/04/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no onze de abril de dois mil de dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sousa Neto, Sérgio
Frota, Stênio Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio.
Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida,
Andréa Murad, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Rogério
Cafeteira, Sérgio Vieira e Valéria Macêdo.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA  FRANCISCA PRIMO  (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 071 / 17

“Institui, no Estado de Maranhão, o cartão
acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá
outras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – O Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência,
em todo o Estado do Maranhão.

Art. 2º – O Cartão Acessibilidade tem por objetivo simplificar
o acesso da pessoa com deficiência aos serviços públicos estaduais
existentes e será instrumento comprobatório da condição de deficiência
do seu titular.

Art. 3º – Para ser emitido o Cartão Acessibilidade, a pessoa
com deficiência deverá comparecer à Secretaria Estadual de Saúde, ou,
ainda, aos Conselhos Municipais das Pessoas com Deficiências e
Prefeituras Municipais e deverá estar munida dos seguintes documentos,
em via original e cópia:

I – Registro Geral (RG);
II – Cadastro da Pessoa Física (CPF);
III – comprovante de endereço;
IV - laudo médico emitido por órgão público, com CID,

atestando a deficiência, não devendo exceder 60 (sessenta) dias entre a
data de emissão do laudo e sua apresentação para solicitação do Cartão
Acessibilidade.

Art. 4º – O Cartão Acessibilidade conterá:
I – o nome da pessoa com deficiência em relevo, com dispositivo

para identificação pela pessoa com deficiência visual;
II – um código identificador compreendido por uma numeração,

que será sua identificação perante a Secretaria Estadual de Saúde para
referenciamento aos serviços públicos estaduais;

III – um código de autenticidade;
IV – o código CID – Cadastro Internacional de Doenças, que

será o verificador da condição de deficiência do titular;
V – foto do titular do cartão;
VI – data de validade do cartão.
Artigo 5º - O Cartão Acessibilidade terá validade de 02 (dois)

anos, contados da data de sua emissão, e deverá ser renovado tão logo
esteja vencido.

Parágrafo único. Para renovação, a pessoa com deficiência
deverá apresentar a documentação mencionada no art. 3º desta Lei.

Artigo 6º - O Cartão Acessibilidade será emitido também para
as pessoas com deficiência temporária, desde que cumprido o disposto
no art. 3º desta Lei.

Artigo 7º - A Secretaria Estadual de Saúde deverá firmar
convênios com os Municípios do Estado de Maranhão, possibilitando
a emissão do Cartão Acessibilidade.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
De plano, convém esclarecer que, conforme se depreende do

texto da lei, a presente medida legislativa dispõe de assunto perfilado
no elenco de matérias de competência do Estado, uma vez que estipula
normas sobre direitos das pessoas com deficiência.

Nessa medida, a iniciativa legislativa em apreço, sob o ponto
de vista jurídico, certamente se afeiçoa ao inciso XIV, do artigo 24, da
Constituição Federal, que outorga aos Estados-Membros legislar,
concorrentemente, sobre “proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;”.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras
de deficiência;

É de conhecimento geral as diversas dificuldades pelas as
pessoas com deficiência passam diariamente, motivo pelo qual, a
presente proposição visa à instituição de um Cartão Acessibilidade
com o objetivo de simplificar o acesso da com deficiência aos serviços
públicos estaduais existentes.



QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2017                                                                                        DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
Com referido Cartão, a pessoa com deficiência e mobilidade

reduzida, titular do cartão poderá se identificar facilmente em todos os
serviços públicos, estando a presente Lei em total sintonia com o
recém-sancionado Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n.
13.146, de 06 de julho de 2015).

Assim, é necessário que esta Casa Legislativa analise
atenciosamente esta questão, uma vez que, estaremos contribuindo
para a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência.

Ante o exposto, na certeza de que podemos contar com a
colaboração dos nossos nobres pares, os quais entenderão a grandeza
desta iniciativa legislativa, conclamo-os a convertê-la em Lei.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 72 / 17

Sobre a criação da “semana para sensibilização e
defesa da educação inclusiva de alunos com
necessidades educacionais especiais”, no ensino
público e privado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – A “Semana para Sensibilização e Defesa da Educação
lnclusiva”, a ser realizada anualmente, na última semana do mês de
abril, no ensino público e privado do Estado do Maranhão.

Artigo 2º - A semana de que trata o artigo 1º tem por objetivos
I - defender os direitos dos alunos com necessidade de Educação

Inclusiva;
II - assegurar a consolidação da educação inclusiva;
III - combater a discriminação e a intolerância;
IV - promover o respeito à diversidade;
V - promover campanhas, seminários, palestras, trazendo

profissionais na área da saúde, educação e jurídica para amplo debate
com a comunidade e pessoas com deficiência.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Sabemos que a educação é o alicerce para o desenvolvimento

de qualquer cidadão, e que incluir o aluno com necessidades educacionais
especiais, é também, uma forma de respeitá-lo e garantir a possibilidade
de seu crescimento.

A educação inclusiva é um direito constitucional de todos os
brasileiros, garantido nos arts. 205, 208, inciso III e V e227, § 1º, inciso
II, da Constituição da República, que traz consigo um rol de garantias
para a construção de um sistema de ensino regular para os educandos
com necessidades especiais, visando ao combate das práticas
preconceituosas, discriminatórias e de exclusão.

No que se refere ao atendimento especializado a ser oferecido
na escola para quem dele necessitar, a atual Política Nacional de
Educação Especial aponta para uma definição de prioridades e define
com Educação Inclusiva aquele que apresenta necessidades específicas
de aprendizagens curriculares, diferenciadas dos demais alunos e que
requeiram recursos pedagógicos e metodologias específicas, sendo assim
classificados: alunos com deficiência; alunos com condutas típicas e
alunos com superdotação/altas habilidades.

O Brasil é signatário da Convenção lnteramericana para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com
Necessidades Especiais, que foi celebrada na Guatemala e que enfatiza
a primazia da educação inclusiva, objetivando a prevenção e a eliminação
de todas as formas de discriminação contra as pessoas com necessidades
especiais.

No ano de 1994, foi celebrada a Conferência Mundial sobre as
Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, na qual foi
aprovada a Declaração de Salamanca, da qual o Brasil também é
signatário, que visou a ratificar a Declaração Universal dos Direitos
Humanos a fim de garantir a todos o direito à escola. Porém, o que

podemos observar atualmente ainda é a presença de políticas
separatistas e violadoras de direitos, que contribuem gravemente para
a fomentação da discriminação e a disseminação de ideias
preconceituosas, que não permitem a concretização do pleno
desenvolvimento educacional dos alunos com necessidades especiais.

A diversidade humana é inegável, e a escola, como um espaço
sociocultural onde as diferenças coexistem, necessita de estratégias
para driblar sua existência e considerá- la na sua complexidade, em
todos os elementos do processo pedagógico. Possibilitar o
aprofundamento ao conhecimento dessas diferentes presenças de forma
harmoniosa e produtiva na escola é um passo importante para que as
formas corretas de lidar com essa situação, possam facilitar a
aprendizagem desses alunos.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação
uma dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito
social (Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão
política, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a
sociedade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Constituição
Federal).

Assim sendo, há de se frisar o direito à educação, conforme
preceitua o artigo 205 da Constituição Federal:

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.

Este projeto de lei tem por objetivo instituir uma semana de
conscientização na qual sejam realizadas atividades e criados programas
de combate à exclusão e à intolerância, para garantir a prevalência do
respeito e da dignidade de todos e para através da educação, alterar o
quadro social existente.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 073 / 17

Considera de Utilidade Pública a “COMPANHIA
FOLCLÓRICA E CULTURAL ENCANTO DO
SÃO CRISTÓVÃO”, com sede no Município de
São José de Ribamar, no Estado do Maranhão.

Art.1°- Fica considerada de Utilidade Pública a “COMPANHIA
FOLCLÓRICA E CULTURAL ENCANTO DO SÃO CRISTÓVÃO”,
com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 10 de abril de 2017. -
RAIMUNDO CUTRIM - DEPUTADO ESTADUAL – PCdoB

PROJETO DE LEI Nº  074 / 17

Altera dispositivo da Lei nº 7.992 de 22 de outubro
de 2003, que autoriza o Governo do Estado do
Maranhão a fazer doação de um imóvel à Ordem
dos Advogados do Brasil – Secção do Maranhão –
OAB/MA, e dá outras providências.

Art. 1º O § único do art. 3º da Lei nº 7.992, de 22 de outubro de
2003, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a fazer doação



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2017 7
de um imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Maranhão
– OAB/MA, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º [.....]
Parágrafo único. O imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo máximo de 06 (seis) anos, contados da
publicação desta Lei, não for cumprido o que estabelece o
art. 3º, ou se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada
destinação diversa da prevista no mesmo artigo.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 11 de abril de 2017. -
STÊNIO RESENDE - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 075 / 17

Dispõe sobre a criação do Programa “Pro-
Meninas e dá outras providências”

Art. 1º. Fica o Estado do Maranhão autorizado a criar o
Programa “Pro-Meninas”, destinado a adolescentes na faixa etária de
10 a 15 anos, com vivência de rua ou na prostituição no âmbito do
Estado do Maranhão.

Art. 2º. O programa terá os seguintes objetivos:
l - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais,

articulando diversos serviços e programas;
II – Fortalecer a adolescente em sua capacidade de tomar

decisões;
III – oferecer à adolescente com vivencia de rua ou na

prostituição a oportunidade de ser reintegrar socialmente, através de
atividades desenvolvidas nos programas sociais implantadas na
Secretária de Assistência Social.

 IV – Valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o
seu corpo;

 V – Propiciar o aumento da auto-estima dessas jovens;
VI – Garantir assistência à saúde integral para essas

adolescentes;
VII – desenvolver alternativas de profissionalização e

subsistência para as jovens.
Art. 3º. As meninas em situação de grave risco social e pessoal

terão direito a frequentar casas abrigo.
Art. 4º. Serão oferecidos cursos de formação profissional nas

áreas de informática, artesanato, idiomas, moda e decoração.
Art. 5º. Fica assegurada a assistência à saúde para todas as

jovens que participarem do programa.
Art. 6º. Com vistas à operacionalização do programa, será

constituída comissão intersecretarial com representantes das Secretarias
Estaduais de Assistência Social, Educação e Saúde.

 § 1º. Competirá à Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social a coordenação do programa, o desenvolvimento
de recursos humanos com as adolescentes, a implantação e manutenção
das casas abrigo.

§ 2º. Competirá à Secretaria de Educação a garantia de acesso
dessas adolescentes ao ensino regular e a organização de oficinas
profissionalizantes.

§ 3º. Competirá à Secretaria da Saúde, o desenvolvimento de
atividade de apoio ao programa.

Art. 7º. O executivo regulamentará a presente lei no prazo de
60 (sessenta) dias.

Art.8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA:
O projeto visa dar um suporte ainda maior aos programas

sociais implantados pelo governo estadual, para que possam atender
as meninas que escolheram a rua como moradia pois são violentadas

dentro de suas próprias casas, de forma contínua, onde elas poderão
participar de cursos que garantirão renda, qualidade de vida e esperança
de dias melhores.

Não é segredo para nós quanto sociedade que ninguém sofre
mais com as consequências da pobreza do que as meninas. Elas são as
mais vulneráveis e excluídas.

Meninas pobres têm menos chances de um futuro
digno, abandonam o estudo para se dedicar a tarefas domésticas ou
trabalhar, muitas vezes quando ainda são crianças, têm risco de gravidez
precoce e são as principais vítimas de abusos e violência sexual.

O índice de adolescentes mães é absurdo e por qual motivo se
dá essa situação? Seria falta de conscientização dos familiares? Falta
de oportunidade dadas pela sociedade?

São inúmeras as perguntas com muitas respostas, as quais
podemos respondê-las e fazer a diferença na vida dessas meninas.

Meninas têm o direito de viver em segurança, de permanecer
na escola, de não serem forçadas a trabalhar, de escolherem com quem
se casar e de serem ouvidas em suas famílias e comunidades.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 10 de abril de 2017.

FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 076 / 17

Estabelece a obrigatoriedade de realização do
exame de oximetria de pulso em todos os recém-
nascidos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – As maternidades e os estabelecimentos hospitalares
congêneres no Estado Do Maranhão ficam obrigados a realizar o exame
de oximetria de pulso em recém-nascidos.

Parágrafo Único. O exame a que se refere o caput deste artigo
deverá ser realizado nos recém-nascidos, no intervalo de 24 (vinte e
quatro) a 48 (quarenta e oito) horas de vida, antes da alta hospitalar.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Atualmente, a triagem neonatal pelo Teste do Coraçãozinh
está em fase de implantação na Maternidade Benedito Leite, em São
Luís. No entanto, esse atendimento precisa ser expandido e tornar-se
obrigatório. Com a oximetria, se vai prevenir e, em caso positivo,
detectar precocemente se o recém-nascido apresenta cardiopatia
congênita.

“Oximetria de pulso “ deve ser realizado nos membros
superiores e inferiores dos recém – nascidos, ainda no berçário, após
as primeiras 24 horas de vida, e antes da alta hospitalar, utilizando um
sensor externo ( oxímetro ), conforme parecer científico da Sociedade
Brasileira de Pediatria. O oxímetro de pulso é composto por um monitor
com bateria e visor, e o sensor que detecta o pulso. O exame de oximetria
de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem realizados
nos recém-nascidos atendidos nas maternidades públicas e privadas
do município de Petrópolis.

O Teste do Coraçãozinho é indolor, não invasivo, e exige apenas
a utilização de um aparelho denominado “oxímetro”, equipamento
este que já existe em todas as maternidades e hospitais, pois é essencial
para monitorar os pacientes (principalmente em UTIs). É um exame
utilizado para medir os níveis de oxigênio no sangue, a fim de detectar
a presença de cardiopatias congênitas críticas que coloquem em risco a
vida da criança. Se não forem detectadas, algumas cardiopatias
congênitas podem causar problemas graves ou mesmo levar à morte.
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O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para

preservar a vida dos bebês que nascem com essa condição. Por isso,
tem-se a necessidade e relevância da aprovação do presente Projeto de
Lei.

PROJETO DE LEI Nº 077 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade de se garantir às
gestantes de alto risco o internamento em hospitais
da rede privada, com custeio pelo estado, para o
caso  de  constatada falta  de leitos em hospitais da
rede pública, e se tratar de deslocamento iguais ou
superior a 200 quilômetros.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Esta Lei obriga a Central de Regulação de Vagas
autorizarem internamento para gestantes de alto risco em hospitais da
rede privada, quando ficar constatado que não existe vaga (vaga zero)
em hospitais da rede pública em distâncias iguais ou superiores a 200
km.

 Art. 2º – Caso não existam leitos em hospitais da rede pública
que seja garantido o internamento para gestantes de alto risco em
hospitais da rede privada, com o custeio pelo estado do Maranhão.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de abril de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A morbimortalidade materna e perinatal seguem no Brasil com
números ainda altos, mesmo diante do atual nível de desenvolvimento
econômico e social apresentado pelo país ao longo dos últimos anos.
Sabe-se que, embora a gestação seja fenômeno fisiológico natural na
vida da mulher que, em sua grande maioria, se desenvolve e finaliza de
forma normal e livre de maiores intercorrências, existe uma pequena
parcela dessas gestantes que apresentam-se em categoria denominada
de alto risco. Estas gestantes, por possuírem características específicas
ou doença, ou porque sofreram algum agravo durante o período de
gestação, desenvolvem uma gravidez capaz de trazer riscos mais
elevados ao feto e a sua própria vida.

Uma gravidez de alto risco, portanto, é uma gravidez na qual o
risco de doença ou de morte a que se submete a gestante e, via de
consequência, o feto, durante o processo - antes ou após o parto - é
maior que o risco habitual que se abate sobre as gestações comuns.

Deste modo, a assistência pré-natal e atuação médica, que
pressupõem avaliação dinâmica das situações de risco e prontidão
para identificar problemas de forma a permitir a atuação, a depender
do problema encontrado, impedindo um resultado desfavorável, são
imprescindíveis à preservação da saúde da gestante e do concepto. Em
via contrária, a ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode
elevar os níveis de risco à gravidez. Não obstante, a identificação de
uma gestação de alto risco assegura que a gestante que mais precisa de
cuidados médicos realmente os receba.

Nesse cenário, sempre atento a tratar da saúde pública, objeto
de tutela primeira do Estado, é que se tem a presente preposição,
objetivando garantir a gestante em condição de alto risco o internamento
em hospitais da rede privada, na hipótese de inexistência de hospital
pertencente a rede pública em localidade inferior a 200 (duzentos)
quilômetros e/ou nos casos de falta de leitos, ainda que o
estabelecimento hospitalar seja próximo.

PROJETO DE LEI Nº  078 / 17

Dispõe sobre a obrigatoriedade do servidor da
Secretaria de Estado da Saúde, informar à Vara
da Infância, da Juventude, e de Violência

Doméstica, ocorrência que envolva a criança, o
adolescente ou o idoso com indício de maus-tratos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – O servidor da Secretaria de Estado da Saúde, no
exercício de sua função, que detectar indício de maus-tratos, em crianças,
adolescentes ou idosos, fica obrigado a informar à direção do órgão de
sua atuação, para que, através de ofício, imediatamente, comunique à
Vara da Infância, do Adolescente, e de Violência Doméstica.

Parágrafo único. O oficio de informação dirigido à Vara da
Infância, do Adolescente, e de Violência Doméstica deverá conter as
seguintes informações:

I – nome completo do menor ou idoso e qualificação se possível;
II – qualificação do acompanhante no momento do atendimento;
III – cópia completa do boletim de atendimento com os

respectivos procedimentos adotados.
Art. 2°– Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de abril de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Dados do CIAPVI (Centro Integrado de Apoio e Proteção à
Violência contra Pessoa Idosa) mostram que de 2014 até maio de 2016,
a Defensoria Pública do Maranhão atendeu pouco mais de 2.800 casos
de violência praticada contra a parcela da população com idade igual
ou superior a 60 anos em São Luís. O estudo realizado revela ainda que
os locais de maior incidência foram os bairros de Fátima, Monte Castelo
e Vila Palmeira, que estão no topo do ranking de denúncias, isso tudo
em São Luís/MA.  . Os principais casos foram de negligência, violência
psicológica e abuso financeiro.

Sabe-se que apesar dos atos de violência serem praticados com
frequência, o denunciar ainda é um desafio enfrentado pela vítima. Isso
ocorre porque, não são raras as vezes em que o agressor, geralmente, é
alguém da própria família. Diante disso e sabendo-se da necessidade
de se denunciar e punir os agressores, tem-se a presente proposta de
Lei.

PROJETO DE LEI Nº 079 / 17

Dispõe sobre a d ivulgação dos nomes dos
responsáveis administrativos e dos médicos
responsáveis pelas chefias de plantão nas entradas
principais e de acesso ao público dos hospitais,
casas de saúde, prontos-socorros e ambulatórios
localizados no Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – Os hospitais, prontos-socorros, ambulatórios,
unidades de atendimento e todos os estabelecimentos de atenção à
saúde, localizados no Estado do Maranhão, devem disponibilizar, em
local de fácil visualização, nas entradas principais de acesso ao público,
sistema de informação identificando os profissionais escalados para a
prestação dos serviços.

Parágrafo único. O sistema de divulgação de que trata esta Lei
deve contemplar a identificação do responsável administrativo, dos
médicos responsáveis pelas chefias de plantão, dos médicos de plantão,
dos enfermeiros e técnicos de enfermagem escalados para os respectivos
turnos de trabalho, bem como o horário de trabalho desses profissionais.

Art. 2º – Entende-se por sistema de informação qualquer meio
de divulgação, exposto ao público, afixado em local de fácil visualização
nos locais de acesso ao público, nos estabelecimentos de saúde a que
se refere esta Lei.

Parágrafo único. Do sistema de informação constará orientação
referente aos procedimentos a serem efetuados pelos usuários, caso



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2017 9
deseje efetivar reclamação em decorrência do não cumprimento dos
horários de atendimento ou da falta de profissionais plantonistas, bem
como para prestar outras informações que contribuam para melhorar a
eficiência dos serviços de atendimento à saúde pública.

Art. 3º–  Compete ao gestor da unidade de saúde o controle e
a atualização das informações de que trata esta Lei.

Art. 4º– O descumprimento desta Lei sujeitará o gestor da
unidade de saúde às sanções cabíveis ao desempenho ético-profissional
da função.

Art. 5° – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de abril de 2017.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição fundamenta-se pela necessidade de se
criarem mecanismos de controle e fiscalização por parte dos usuários
da saúde em relação à efetiva existência e prestação dos serviços de
plantão médico nos Hospitais e demais Unidades de Saúde do Estado
e Municípios do Maranhão.

Com a obrigatoriedade da divulgação da escala dos plantonistas
e dos nomes dos responsáveis, administrativo e médico, será possível
fazer o acompanhamento e ainda fiscalizar a atuação desses
profissionais, visando a transparência dos serviços prestados. Dessa
forma será possível também melhorar a comunicação entre a Secretaria
de Estado de Saúde, profissionais da área médica, imprensa e a
sociedade em geral. Assim, a presente proposição irá assegurar direitos
para todas as partes, ou seja, cidadãos, profissionais e gestão de saúde.

O objetivo é garantir aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS) a opção de terem acesso aos nomes dos médicos plantonistas
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Hospitais, bem como nos
demais estabelecimentos que oferecem atendimento médico. Por fim,
consigne-se ainda que a iniciativa foi aprovada pelo Conselho Regional
de Medicina que soube entender a importância e alcance da presente
proposta.

Por essas e outras razões, espera-se contar com a sensibilidade
nos nobres parlamentares na imediata aprovação do Projeto de Lei,
que representará mais um avanço na relação dos pacientes com os
profissionais que atuam na área médica no Estado do Maranhão.

REQUERIMENTO Nº 210 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja realizada uma Sessão Solene no dia 01 de Junho
de 2017, em comemoração aos 40 anos do Coral de São João.

Criado em 10 de Abril de 1977, com a ajuda do Padre
Comboniano Marcos Passerine, o Coral de São João engrandece, desde
essa época, o nome do Estado do Maranhão. Tendo sido berço de
vários artistas da terra, o Coral já recebeu inúmeras premiações em
festivais, inclusive internacionais.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE ABRIL DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.17
EM: 11.04.17

REQUERIMENTO N° 211 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de

ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo NATALINO SALGADO, parabenizando-a pela sua
posse como membro da Academia Nacional de Medicina, nesta última
terça-feira dia (11).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.17
EM: 11.04.17

REQUERIMENTO N° 212 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Procurador de Justiça EDUARDO JORGE HELUY
NICOLAU, parabenizando-a pela sua eleição como corregedor-geral
do Ministério Público do Estado do Maranhão, no biênio 2017-2019.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.17
EM: 11.04.17

REQUERIMENTO Nº 213 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após deliberação da Mesa, seja
justificada minha ausência, na sessão plenária nos dias 28 de março a
07 de abril do ano em curso, tendo em vista a sua participação no
Programa de Intercâmbio Parlamentar, Suíça/Holanda, conforme anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de abril de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.17
EM: 11.04.17

REQUERIMENTO Nº 214 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para discussão e
votação em uma Sessão ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa
que “Concede título de Cidadão Maranhense ao SENADOR JOSÉ
AGRIPINO MAIA”.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do palácio “Manuel
Beckman”, em 07 de Abril de 2017. - Stênio Rezende - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.17
EM: 11.04.17
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REQUERIMENTO Nº 215 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Coral São João, que neste dia 10 de Abril, comemorou
40 anos de fundação.

Este é um momento de grande importância para o nosso Estado,
já que ao longo de quatro décadas, o Coral São João sempre engradeceu
a cultura do Maranhão, tendo sido, inclusive, berço de vários artistas
locais e recebido inúmeras premiações em festivais.

Requeiro ainda que esta Mensagem, seja enviada ao regente do
Coral São João, Senhor Fernando Mouchereck, e estendida a todos os
integrantes do grupo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE ABRIL DE 2017. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.04.17
EM: 11.04.17

INDICAÇÃO Nº 519 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Estaca Zero, no Município de Penalva/Ma.

O Povoado Estaca Zero fica localizado a 36Km da sede do
município de Penalva. Entretanto, mesmo estando localizado próximo
à sede do município, o povoado não é atendido com um sistema de
abastecimento de água. Na referida localidade residem mais de 100
(cem) habitantes que desde a fundação do povoado, a aproximadamente
35 (trinta e cinco) anos, sofrem com as dificuldades de não possuírem
um sistema responsável por distribuir água para consumo nas
residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem no referido povoado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 11 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 520 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de

Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Igarapé Grande, no Município de Penalva/Ma.

O Povoado Igarapé Grande fica localizado a 40Km da sede do
município de Penalva. Entretanto, mesmo estando localizado próximo
à sede do município, o povoado não é atendido com um sistema de
abastecimento de água. Na referida localidade residem mais de 70
(setenta) habitantes que desde a fundação do povoado, a
aproximadamente 30 (trinta) anos, sofrem com as dificuldades de não
possuírem um sistema responsável por distribuir água para consumo
nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem no referido povoado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 11 de abril de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 521 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao   GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E
COSTA, solicitando que seja PROMOVIDO post morte o Sargento
PM OZIENNE SILVA QUEIROZ, falecido no dia 14 de março do ano
em curso, vítima de arma de fogo. O Sargento pertencia ao 16º BPM de
Chapadinha.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
abril de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 522 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao   GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E
COSTA, solicitando que seja construído um CONDOMINIO PARA
OS MILITARES DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE
BOMBEIROS, na área do Parque Independência (Expoema), no São
Cristóvão, na Grande Ilha de São Luis, para que possa diminuir o
déficit habitacional dos militares.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 07 de
abril de 2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual -
www.cabocampos.com.br

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2017 11

INDICAÇÃO N.º 523 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado Oficio ao Ilustríssimo Senhor
Doutor Davi de Araujo Telles, Diretor-Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, solicitando
providências no sentido de determinar a imediata recuperação asfáltica
das Ruas Alameda Mearim, Consul Adelino Silva, Paulo de Assis
Marquesine, bem como da Avenida Matos Carvalho e Travessa do
Rio Pimenta, todas localizadas no Bairro Olho D’Água, nesta
Capital.

 Alvo de serviços realizados pela CAEMA, essas vias sofreram
escavações, com danificações do asfalto, causando transtornos à
comunidade que ali reside e aos transeuntes, uma vez que apesar de
haver concluído os serviços de esgoto, a empresa até agora não
providenciou a recuperação dessas artérias.

É importante ressaltar que essas obras estão sendo executadas
pela empresa ARTEC, contratada pela CAEMA, e que os serviços são
objeto de constantes criticas e reclamações, inclusive da imprensa.

 Por essa razão se justifica esta solicitação, a fim de que sejam
realizadas, de imediato, as devidas e necessárias obras de recuperação
asfáltica das mencionadas vias públicas, sob a responsabilidade da
CAEMA.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em  06 de abril  de 2017. - Edivaldo
Holanda -  Deputado Estadual – PTC

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 524 / 17

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, o Sr.
Flávio Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado
da Educação, Sr. Felipe Camarão, para que realize, com maior
brevidade possível, a implantação de um Centro de Educação de Tempo
Integral no município de Afonso Cunha/MA.

Considerando a necessidade de atender as demandas da Região
leste e também de outros municípios, tais como Coelho Neto,
Chapadinha e Aldeias Altas, e ainda, partindo do compromisso de
promover o desenvolvimento local na perspectiva da qualidade de
educação, concebendo o quantitativo de alunos a serem atendidos,
propiciando o atendimento pelo setor público do acesso à infraestrutura
necessária para o ensino, com o fito de ampliar a oferta de vagas no
ensino médio e elidir o crescimento do abandono escolar, é que se
justifica a presente proposição.

Recepcionado como um novo modelo de educação pública, a
educação integral visa conceder uma jornada ampliada de estudos,
concedendo ao estudante o desenvolvimento das suas dimensões –
intelectual, social, cultural, física e emocional -, através de ações
envolvendo todos os atores que incidem na formação plena desses
estudantes.

Vale mencionar que a proposta do ensino integral é oferecer
cursos técnicos integrados ao ensino médio, respeitando as
necessidades locais, possibilitando a inclusão social com o aumento da
qualidade de ensino, correspondendo à uma ferramenta de incentivo ao
estudo.

Nesse sentido, a implantação de um centro de ensino tem o
fulcro de atender a demanda da população do município em epígrafe,
que clama por instituições capazes de acolher às necessidades

apresentadas, com condições físicas e estruturais propicias ao estudo,
colaborando para a saúde e o conforto dos estudantes.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para
o desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança
positiva para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o
certo e o errado, e ajuda a imbuir na juventude boas virtudes. Assim,
como forma de fomentar a educação em todas as regiões do Estado,
principalmente nas mais longínquas localidades, torna-se
imprescindível a apresentação desta indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN.” SÃO LUÍS, 11 de abril de 2017 – JUNIOR
VERDE – DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 525 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Secretário da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB, ARTUR
CABRAL, solicitando, A AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO TRAVESSIA,
NOS MUNÍCIPIOS DE SÃO LUIS, PAÇO DO LUMIAR, SÃO
JOSÉ DE RIBAMAR E RAPOSA.

As pessoas com deficiência usuárias de cadeira de rodas que
residem no município de São Luís reclamam de não conseguirem os
agendamentos.

Vale frisar ainda que o artigo 5º da Constituição Federal
estabelece o direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros, ou seja,
qualquer pessoa (inclusive com deficiência ou mobilidade reduzida)
deve ter o direito de chegar “confortavelmente” a qualquer lugar.

O direito de ir e vir estão previsto na Constituição Federal de
1988, que se encontra no artigo 5º, inciso XV: “É livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens”

A população de nosso país encontra algumas irregularidades
no direito de ir e vir, muitas vezes o cidadão encontra dificuldade de se
locomover nos municípios brasileiros devido a falta de estrutura das
calçadas e dos meios de transporte oferecido pelos nossos governantes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 11 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 526 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde, Carlos
Eduardo de Oliveira Lula, solicitando, A REALIZAÇÃO DE
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE
PERANTE O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA.

As pessoas com deficiência sofrem ao chegar às unidades
básicas, hospitais, em busca de atendimento devido não ter funcionários
capacitados para que seja feita a comunicação entre a pessoa. Dessa
forma para que seja efetivado a politica nacional de atenção à saúde das
pessoas com deficiência com vias a humanizar o atendimento e
promover a dignidade.
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Vale frisar ainda que o artigo 5º da Constituição Federal

estabelece o direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros, ou seja,
qualquer pessoa (inclusive com deficiência ou mobilidade reduzida)
deve ter o direito de chegar “confortavelmente” a qualquer lugar.

O direito de ir e vir estão expresso na Constituição Federal de
1988, que se encontra no artigo 5º, inciso XV: “É livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens”

Todo cidadão tem direito de se locomover livremente nas ruas,
nas praças, nos lugares públicos, sem temor de serem privados de
locomoção”. A população de nosso país encontra algumas
irregularidades no direito de ir e vir, muitas vezes o cidadão encontra
dificuldade de se locomover nos municípios brasileiros devido a falta
de estrutura das calçadas e dos meios de transporte oferecido pelos
nossos governantes.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de abril de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA  FRANCISCA PRIMO  - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –  Deputado Bira do Pindaré por cinco minutos
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Eu queria, Senhor Presidente, falar
sobre a questão da pessoa com deficiência. Eu estou, inclusive,
propondo uma frente parlamentar para a defesa dos direitos da pessoa
com deficiência. Há outros parlamentares adeptos dessa causa. Eu
acho que é muito importante a gente se unir em torno dessa questão.
Inclusive eu destaco hoje, aqui, a presença do juiz Douglas Martins.
Ele está hoje, aqui, na Assembleia fazendo uma inspeção judicial em
cima, com base numa ação judicial que tramita na vara de interesses
difusos. Uma iniciativa do movimento da pessoa com deficiência. E há
uma questão aqui que já vem há algum tempo sendo questionada em
relação à Assembleia Legislativa, que é a acessibilidade na própria
Assembleia Legislativa, neste equipamento que utilizamos,  que é a
sede deste Poder. Então eles questionam isso há algum tempo. Isso se
transformou numa ação judicial, e o Dr. Douglas Martins resolveu
fazer essa inspeção aqui na Assembleia. E nós queremos dar as boas
vindas a este juiz atuante aqui do Estado do Maranhão, e pedir à Mesa
Diretora da Casa que a gente possa fazer todo o esforço necessário,
como já vem sendo feito, mas intensificar esse esforço no sentido de
atender essas reivindicações, que são questões relativamente simples,
mas por outro lado com alcance muito grande para aqueles que
realmente precisam desses mecanismos que facilitem a acessibilidade.
E nada melhor do que o Poder Legislativo dar este exemplo para o
conjunto da sociedade, para os demais equipamentos públicos, os
equipamentos privados também de uso público. Que possam todos
seguir esse exemplo para se adaptarem e garantirem o direito básico e
fundamental de ir e vir a todo cidadão, independente das nossas
diferenças. E as pessoas com deficiência, tudo o que elas querem é
serem tratadas com respeito e de maneira igualitária. De forma, Senhor
Presidente, que eu reforço essa luta. Acho que é importante essa questão,
porque se trata de uma questão de solidariedade humana. O ápice do
desenvolvimento de uma sociedade é exatamente esse exercício constante

e permanente da solidariedade capaz de fazer com que todos nós
possamos nos sentir parte desse processo. E quando se trata de
acessibilidade, nós estamos alcançando todos os segmentos, todas as
formas e todas as pessoas, independente de suas diferenças e das suas
deficiências, de maneira que a gente amplia e garante de maneira efetiva
um sentido maior de justiça social, de inclusão social. E é isso que se
busca quando se luta pelo direito igualitário, pela acessibilidade e pelo
respeito ao direito das pessoas com deficiência. É uma luta que já
acompanho há muito tempo através dos movimentos e do Fórum da
defesa da pessoa com deficiência. É um luta que eu já acompanho há
muito tempo, por meio dos movimentos e do Fórum da Defesa da
Pessoa com Deficiência. Todos os anos, eu me reúno e ouço as
reivindicações. A gente acompanha essa luta de perto, inclusive por
meio da nossa assessoria e das pessoas que militam nessa causa há
muitos anos, que são pessoas extremamente sérias, dedicadas e querem
a transformação real da sociedade. Portanto, eu faço a solicitação para
que a gente possa dar a atenção devida ao pleito deste movimento,
dando também atenção ao juiz Douglas Martins que está aqui hoje
fazendo essa inspeção. Reforço a nossa proposição, o nosso pedido de
que a gente possa construir, nesta Casa, esta Frente Parlamentar, unindo
os esforços de todos os parlamentares que concordam e defendem esta
causa. Eu acho que é uma iniciativa importante para aumentar a
interlocução e o diálogo e, assim, encontrar também as soluções
adequadas que possam fazer justiça e permitir que a sociedade seja
cada vez mais justa, solidária e humana. É o nosso desejo, Senhor
Presidente, é a nossa luta. Por isso eu peço também a bênção de Deus
para que a gente possa alcançar êxito. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Francisca Primo, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria,
imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor
Presidente e senhores deputados, venho a esta tribuna, nesta manhã,
para dizer que protocolei hoje o Projeto de Lei Pró-Menina, visto que
não é segredo para nós, enquanto sociedade, que ninguém sofre mais
com as consequências da pobreza do que as meninas, elas são as mais
vulneráveis e excluídas. Recentes pesquisas trazem indicadores dos
quais somos sabedores, porém, acredito que não tenhamos dado a
importância que o problema nos traz. O Brasil é o pior país da América
do Sul para ser menina. De acordo com o relatório divulgado pela
ONU, salvo as crianças dos Estados Unidos, entre 144 países avaliados,
o Brasil aparece na 102ª posição à frente apenas da Guatemala e de
Honduras, no continente americano. Os indicadores avaliados são o
casamento infantil, a gravidez na adolescência, a mortalidade materna,
representatividade de mulheres no Parlamento e conclusão do ensino
médio. Meninas pobres têm menos chances de um futuro digno, pois
abandonam o estudo para se dedicarem às tarefas domésticas ou para
trabalhar. Muitas vezes, quando ainda são crianças, têm risco de gravidez
precoce e são as principais vítimas de abuso e violência sexual. O
índice de adolescente mãe é um absurdo, e por qual motivo se dá essa
situação? Séria falta de consciência dos familiares, por falta de
oportunidade dada pela sociedade, enfim, são inúmeras as perguntas
com muitas respostas às quais podemos responder e fazer a diferença
na vida dessas meninas. A gravidez na adolescência e o casamento
infantil são os indicadores que mais preocupam, de acordo com o
relatório. A cada sete segundos, uma garota com menos de 15 anos se
casa, na maioria das vezes forçada, e, a cada 12 meses, 70 mil
adolescentes morrem por complicações na gravidez ou no parto,
deputado Júnior Verde, V. Exa. que defende o Conselho Tutelar que
luta por essas crianças. O Brasil é quarto país com maior número de
meninas com até 15 anos casadas, de acordo com a pesquisa “Ela Vai
no Meu Barco.” O casamento na infância e adolescência no Brasil
realizada pelo Instituto Pró Mundo, em parceria com o UNICEF
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divulgada em 2015, há cerca de 88 mil meninas e meninos de 10 a 14
anos que estão em casamentos consensuais civis ou religiosos, de acordo
com dados de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE. Segundo especialistas, o problema é mais profundo do que
parece, e o resultado das desigualdades que assolam o país está
relacionado à desigualdade social, econômica e racial. Existe uma relação
entre o casamento infantil e a rota de turismo sexual, ambos presentes
no Norte/Nordeste e correspondem a baixa escolaridade, baixo acesso
à informação, exercício de sexualidade ser autonomia. Milhares de
meninas de 12 a 14 anos são casadas com homens mais velhos, como a
forma de sustento da família. Gravidez na adolescência é o agravo da
violência sexual, assim como casamento infantil. Meninas têm o direito
de viver em segurança, de permanecer na escola, de não ser forçada a
trabalhar, de escolherem com quem querem se casar e de serem ouvidas
em suas famílias e comunidades. Devem ter os mesmos direitos dos
meninos e não podemos esquecer que toda a menina um dia será mulher.
Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO -Deputado Rigo Teles, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem. Senhor Presidente, eu estive em viagem, na semana passada,
a serviço desta Casa e não pude fazer um pronunciamento de uma
grande festa que aconteceu no município de Mirador, no dia 29 de
março. Cidade esta que administrada pelo prefeito Roni, e nós que
trabalhamos e somos representantes legítimos desta Casa do município
de Mirador, votado por quatro vezes, dos meus cinco mandatos, quatro
mandatos tive uma grande parcela de contribuição da população do
município de Mirador. E lutamos muito para ter à frente uma pessoa
ligada a nós, na administração, frente à Prefeitura, e o Roni era o vice-
prefeito da administração anterior e agora com o seu trabalho e com o
seu esforço, foi eleito prefeito e está dando o exemplo de uma das
melhores administrações do Maranhão, uma grande administração. Têm
vários, tem alguns prefeitos bons trabalhando, como têm vários
prefeitos muitos ruins e têm uns prefeitos bons trabalhando em seus
municípios. Mas citando aqui Mirador, eu quero aqui passar para a
população, para as senhoras e senhores deputados, o que um prefeito
em menos de 100 dias administração já fez pelo seu município. O Roni
entregou 2 km de asfalto na sede do município de Mirador, 3 km de
asfalto no povoado Cocos, teve uma parcela de contribuição de uma
emenda parlamentar nossa, ainda do ano passado. E 1 km de bloquetes
no povoado Cocos, também de Mirador, 4 km de meio-fio entregue na
cidade. Uma ambulância que foi fruto da nossa emenda parlamentar
que destinamos ao município e foi entregue nesse dia. Entregou um
veículo da AGERP para atender a população do município, um trator
com implementos agrícolas, todos os implementos agrícolas doados
pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Agricultura Familiar, 10
kits de irrigação para as pessoas terem quintais produtivos. Inaugurou
duas escolas na zona rural no município de Mirador, escolas essas
construídas com recursos próprios do município. Com recurso próprio
do município, inaugurou duas escolas com seis salas, recursos da
Prefeitura Municipal de Mirador, não é de Emenda, não são parcelas,
nem do governo estadual e nem federal, foram recursos próprios do
município de Mirador, arrecadação própria e inaugurou duas escolas.
E está reformando todas as escolas do município. Claro que não tinha
como entregar todas as escolas reformadas, mas está reformando todas
as escolas do município e também com uma grande parcela de
contribuição do governo do estado para que haja essa reforma. E aí está
a excelente administração do prefeito Roni, da sua equipe que administra
a Prefeitura, tem uma parcela de contribuição grande da sua esposa que
também colabora muito, a Leocy ao seu lado trabalhando muito, os
vereadores da base de sustentação do seu governo e é uma prova de
uma administração séria, competente, que Mirador precisava há muitos

e muitos anos. Mas, senhor Presidente, não fica só também em Mirador.
Estive sábado, essa eu estava presente sábado, em Mirador não pude
estar presente, a minha esposa Abigail me representou, mas estive
sábado, dia 08 próximo passado, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras
inaugurando, lá naquela cidade, a reforma, ampliação e os equipamentos
do Hospital Menino Jesus lá naquela cidade, deputado Eduardo Braide,
onde o prefeito fez uma reforma, quase que uma nova construção, com
os equipamentos novos onde destinamos R$ 149 mil das emendas
parlamentares para compra, aquisição de equipamentos, reformas de
equipamentos, compra de equipamentos para o hospital para ser
entregue à população. Um grande hospital, muito bonito, moderno e
entregue à população no final da tarde, início da noite do dia 08 de
abril, sábado próximo passado na cidade de Fortaleza dos Nogueiras.
Também entregamos uma ambulância, fruto de emendas parlamentares
de nossa autoria, naquela cidade, para aquela população e lá
acompanhado de todos os vereadores da base do governo, do prefeito,
acompanhado do prefeito Aleandro Passarinho que é o prefeito da
cidade de Fortaleza dos Nogueiras, um grande prefeito, vem fazendo
uma grande administração. O Aleandro Passarinho é um empresário
que está aí à frente da prefeitura trabalhando, revolucionando e dando
um exemplo de uma boa administração que já vem sucedendo a
administração do prefeito  Eliomar  Nogueira, que foi prefeito daquele
município.  E também estavam presentes alguns prefeitos, como, cito,
aqui, o prefeito Dr. Erick, de Balsas, que estava lá também presente,
prestigiando esta grande festa, essa reinauguração do hospital, a entrega
da ambulância e alguns equipamentos, e anunciando obras também
para o Município a serem feitas agora o mais breve possível. Então
parabéns a esses dois municípios. Parabéns a Mirador ,na pessoa do
prefeito Rony. Parabéns a Fortaleza dos Nogueiras, na pessoa do
prefeito Alandro Passarinho, que estava ali acompanhado por vários
prefeitos. E nós estávamos acompanhando naquele momento,
entregando obras, entregando este veículo, que é uma ambulância,  à
população  do município de Fortaleza dos Nogueiras. Parabéns ao
prefeito, mas parabéns mesmo à população, tanto a população de
Fortaleza dos Nogueiras, como a população do município de Mirador.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Excelentíssimo Senhor Presidente Humberto Coutinho, em
nome de quem eu quero saudar a todos os nobres parlamentares,
imprensa, galeria, internautas, a todos que nos acompanham em todo
Estado do Maranhão, que Deus nos abençoe a todos. Inclusive faço
questão de fazer essa leitura na manhã de hoje. Sempre somos agraciados
aqui com a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: Pois nada
trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso,
tendo o que comer e como vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos,
Timóteo 6:10. Senhor Presidente, faço nosso pronunciamento na manhã
de hoje para fazer referência a um importante evento que iniciou ontem
e vai até amanhã, que é o evento de fortalecimento dos conselhos
tutelares do Estado do Maranhão. Tivemos a oportunidade de
participar da abertura, representando esta Casa. E eu fico muito honrado
em participar de vários momentos representativos da vida da sociedade
maranhense, ainda mais quando nós temos a oportunidade de estar
representando também esta augusta Casa. Então ontem estavam
presentes os coordenadores da ASSECMA, que é Associação dos
Conselheiros e ex-Conselheiros do Estado do Maranhão, que está
promovendo essa iniciativa; todos os coordenadores, o Raimundo, o
Inocêncio, o Joacir, também o Dr. Ivan; Edinho, que representava ali o
Instituto Vida; Dra. Luciana dos Santos, defensora pública; os
Conselheiros Tutelares, Francisco aqui em nome dele, que é Conselheiro
tutelar do Piauí, que veio prestigiar o evento; também a senhora
Andrelina, do Bairro de Fátima, que tem uma associação que cuida de
crianças. E fomos agraciados, inclusive, com uma bela apresentação da
jovem Vanessa, adolescente, que ali representava todas as adolescentes
deste Estado. Além, claro, destacar aqui as pessoas dos ex–conselheiros,
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do Serginho, da Magnólia, da Mocilésia, em nome deles
cumprimentando todos os ex-Conselheiros que estavam presentes.
Inclusive um evento significativo, que traduz a vontade destes homens
e mulheres em realizar um trabalho determinado, um trabalho
vocacionado, intencionado à defesa das crianças e adolescentes deste
estado. Não poderíamos deixar de estar presentes porque nós temos
feito uma defesa nesta Casa, nos conselheiros tutelares do Maranhão,
pois precisamos das condições. Aqui eu tenho até uma frase que eu fiz
questão de destacar e que foi citada pelo Edinho, do Instituto Vida:
“cuidar de quem cuida”, porque o conselheiro cuida das nossas crianças
e adolescentes, mas quem cuida dos conselheiros, quem dá as condições?
Mais uma vez, deputada Francisca Primo, tivemos a oportunidade de
ouvi-los fazendo referência à falta de apoio e condições para realizarem
as suas atividades. Então, é necessário fortalecer os conselhos. Esse
primeiro seminário visa a esse fortalecimento dos conselhos, o que
significa fortalecer os conselheiros estaduais do estado do Maranhão,
dando condições para eles exercerem as suas atividades. Tudo bem que
fica a cargo dos municípios por fazer, mas, quando nós, esta Casa, eu
digo nós porque esta Casa coloca no texto condicional a PEC 02,
deputado Sousa Neto, expressando o princípio da garantia da equidade,
da igualdade de acesso. Então, vai caber aos municípios observar a
proporção mínima de um conselho a cada 100 mil habitantes, ou seja,
todos os municípios vão ter que ter conselhos tutelares e aqueles que
fizerem 200 mil habitantes vão ter que ter dois conselhos e assim por
diante. Em São Luís já caberia mais um conselho, deputado Holanda,
mas não tem. A necessidade, por exemplo, ali na área do Itaqui Bacanga.
Em Imperatriz, a mesma forma. E assim por diante. Então esse princípio
constitucional vai fortalecer a iniciativa de defesa das nossas crianças
e adolescentes. Portanto, eu quero, na manhã de hoje, destacar essa
iniciativa que está sendo promovida e aqui expressar a nossa honra e
satisfação em mais uma vez estar nesta tribuna defendendo uma iniciativa
tão nobre para a sociedade como a proteção daqueles que precisam ser
protegidos. Ainda há pouco, tivemos a oportunidade de ouvir a deputada
Francisca Primo falando da gravidez na adolescência, de casamentos
na adolescência, nossas crianças casando muito cedo, então nós
precisamos refletir, a sociedade precisa refletir, precisamos dar garantia
de acesso à educação, à saúde, à informação, mas a boa informação,
para que os jovens saibam que têm um futuro e precisam garantir esse
futuro e, acima de tudo, saber que é criança, que é adolescente, e que
precisa participar da vida ativa da sociedade na condição de estudante,
de pessoa que busca na esperança da educação uma vida melhor para
ela e para sua família. Então eu faço essa referência aqui destacando
inclusive que, até amanhã, haverá uma vasta programação de palestras.
Eles estão hoje aqui, neste momento, reunidos no auditório da
comunicação à disposição para ouvir Vossas Excelências e a sociedade,
se quiserem acompanhar essa iniciativa. Eles estão lá debatendo assuntos
de fortalecimento dos Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão.
Muito obrigado a todos e que Deus possa abençoar a cada uma de
Vossas Excelências e o povo do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha nossos
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, hoje nós destacamos a realização da 11ª Reunião
Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico, que
será realizada em Imperatriz e aproveitamos para agradecer total apoio
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na pessoa do
Presidente Humberto Coutinho. Imperatriz será palco de uma grande
reunião, de uma reunião de relevância nacional, os olhares de todo
Brasil estarão voltados para cidade de Imperatriz, teremos uma ampla
discussão em defesa dos 9 estados que compõem o Parlamento

Amazônico, os estados da região Norte e mais o Estado do Maranhão,
nós já tivemos 9 reuniões do Colegiado do Parlamento Amazônico nas
9 capitais, a 10ª reunião foi realizada na cidade de Marabá e a 11ª
fomos contemplados na cidade de Imperatriz. Então, será a segunda
grande reunião no Estado do Maranhão, em outubro de 2015, fomos
contemplados com a 1ª Reunião do Parlamento Amazônico, na cidade
de São Luís, realizada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e a segunda vez que o Maranhão será palco de uma grande
reunião será em Imperatriz, no dia 27 de abril. Já temos confirmadas as
presenças de alguns deputados estaduais, como o deputado Hemetério
Weba, deputado Júnior Verde, deputado Rigo Teles, deputado Eduardo
Braide, então alguns deputados já confirmaram presença nessa reunião,
no próximo dia 27, na cidade de Imperatriz. E, ontem, confirmamos a
presença da Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, do Amazonas,
vai falar sobre a taxa de controle e incentivos fiscais em favor da
Suframa. Temas outras palestras também agendadas aguardando a
confirmação, como a Lei Geral de Licenciamento Ambiental da Região
Amazônica, com o ministro do Meio Ambiente. A instalação da Frente
Parlamentar Brasil/China de Desenvolvimento Econômico e
Infraestrutura da Região Amazônica, compreendendo também ao Estado
do Maranhão, com o Senador Roberto Rocha, emancipação de novos
municípios, a PEC-56/2007 e a PLS também nº 199, de autoria do
Senador Flexa Ribeiro. Então, a pauta foi tratada na décima reunião,
em Marabá, novamente, vem a pauta de emancipação de novos
municípios na reunião, em Imperatriz. E, por último, as desigualdades
educacionais e o custo da educação na Região Norte, na Região
Amazônica, nas regiões mais distantes da nossa querida Região
Amazônica. E como pauta, nós já temos a confirmação da Senadora
Vanessa Grazziotin e aguardando a confirmação dos demais palestrantes
e repassaremos para todos. Nós temos aproximadamente cem
deputados federais da Região Amazônica, trezentos deputados
estaduais e trinta senadores que compreendem a Região Amazônica, e
o Parlamento Amazônico, a cada reunião, sai mais fortalecido nas
demandas locais. Nós temos essas discussões, e essa pauta de Imperatriz
com certeza elevará a cidade de Imperatriz a um destaque nacional.
Senhor Presidente, em 2015 também apresentamos indicações
solicitando a acessibilidade e adequação da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, bem como a sinalização sonora e o acesso à
Avenida Jerônimo de Albuquerque, que passa em frente a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, pois os cadeirantes, pessoas com
deficiência têm dificuldade em atravessar a avenida por falta da
sinalização sonora. E também em frente à Assembleia temos uma
escadaria e o cadeirante tem que percorrer quase 200 metros para, só
assim, poder atravessar a Avenida Jerônimo de Albuquerque.
Solicitamos também o rebaixamento de calçadas na própria Assembleia,
a identificação dos gabinetes em braile e adaptação da acessibilidade
em todo o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Tivemos reunião com representante do Conselho da Pessoa com
Deficiência e com a Diretoria de Engenharia da Assembleia para
viabilizar esses processos e essas adaptações na Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. A Assembleia Legislativa do Maranhão, que
é a Casa do Povo, tem que dar exemplo para os demais órgãos públicos
e ter acessibilidade plena a todo cidadão maranhense. Era o que tinha
para o momento, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rafael Leitoa com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, telespectador da TV Assembleia, internautas que nos
acompanham através das redes sociais. Senhor Presidente, venho
destacar, aqui inclusive já destacado por alguns colegas, mas tinha que
fazer esse registro, que no sábado, dia 08 de abril, foi um dia marcante
para a cidade de Timon, pois esteve presente o governador do Estado,
o senhor Flávio Dino, inaugurando 02 das 18 escolas em tempo integral
do Estado. A primeira, deputado César Pires, foi um sonho que foi
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construído em 2008, ainda na saudosa administração do governador
Jackson Lago. Foi interrompido e não vou entrar no mérito da
interrupção, mas de lá para cá a cidade de Timon ficou sem essa obra.
E no primeiro momento que o governador Flávio Dino assumiu o
governo, o deputado Bira assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia,
foi o meu primeiro pronunciamento daquela tribuna que pedia ao
Governo do Estado a conclusão daquela obra, que era a CETECMA,
deputado Othelino Neto, que nunca havia sido concluída a obra, mas
que infelizmente tinha até diretor nomeado de aliados políticos da ex-
governadora Roseana, no nosso município de Timon. Um absurdo,
deputado Edivaldo, um prédio inacabado onde deveria funcionar uma
escola técnica profissionalizante e tinha uma Portaria nomeando diretor
para aquele prédio. E conseguimos avançar durante esses dois anos
para a conclusão de um contrato, desde 2008, com reajustes, com
realinhamento, com muita dificuldade, mas conseguimos concluir essa
obra e hoje está funcionando o IEMA de Timon, a Unidade Vocacional
da cidade de Timon, em um bairro periférico, em um bairro que precisa
das políticas sociais para que a gente possa desenvolver a nossa
juventude. E também com muita euforia, com muito entusiasmo também
a reconstrução, porque ali não pode se chamar de reforma, porque
ganhou refeitório, ganhou uma quadra poliesportiva reformada, com
vestiários e que foi entregue a nossa sociedade, que é a Unidade Escolar
Jacira de Oliveira e Silva. A tradicional Escola Jacira, que formou muitos
jovens que hoje fazem a cidade de Timon, como, por exemplo, a atual
Secretária de Educação do município, como o atual Secretario de Saúde
do município e tantas outras pessoas e personalidades da nossa cidade
que estudaram nessa escola e que hoje funciona em tempo integral.
Realidade já vivida pela juventude do Estado do Ceará, realidade já
vivida pelas juventudes do Estado de Pernambuco e que hoje dominam
a revolução da educação do Nordeste. E tenho certeza absoluta que,
em poucos dias, será o Estado do Maranhão que conduzirá a revolução
da educação no Nordeste, porque o investimento que está sendo feito
nunca houve no Estado do Maranhão. Seja através das Escolas Dignas,
que serão construídas pouco mais de 300, neste primeiro Governo
Flávio Dino, que está em construção, ou em fase de licitação e as que
já foram entregues; seja também na escola de tempo integral, seja no
IEMA, seja na ampliação das escolas militares, como foi na cidade de
Caxias e que hoje em Timon também já é uma realidade, é essa a
educação que o povo do Maranhão precisa para se desenvolver. E
desde o primeiro momento do Governo que o Governador tem pautado
essa política, seja na estrutura das escolas, seja na progressão dos
professores, seja no aumento do salário, que hoje é o maior do País. E
isso não é um fato estranho. É um fato a se comemorar, sim, porque
nós somos um estado pobre. Enquanto temos estados da federação
muito mais ricos que não conseguem pagar a folha de pagamento, o
Estado do Maranhão paga o maior salário do País. Seja também no
Bolsa Escola, dando dignidade para aqueles alunos que  não têm
recursos para comprar um lápis, para comprar um  caderno, para
comprar uma mochila. E isso faz com que as nossas crianças  tenham
dignidade.  Algum desavisado pode dizer que isso não é prioridade do
Governo do Estado, mas é prioridade de um governo que se preocupa
com o seu povo. Porque não adianta o governo, que concentra também
a maior parte dos recursos, não se preocupar com o básico, com o
elementar. Dessa forma nós nunca sairemos da condição de estado
subdesenvolvido. E é essa política que o Governador Flávio Dino
adotou, ajudando os municípios mais pobres, como o município de
Marajá do Sena, porque lá, sim, são quatro Escolas Dignas que estão
construídas naquele município, quatro ou são cinco. Agora, no mês de
maio, vão entregar a primeira escola naquele município, como foram
entregues no município de Parnarama, que precisa também da ação do
Estado, e tantos outros municípios.  E é dessa forma que nós vamos
construir uma nação. É dessa forma que nós vamos melhorar os índices
de desenvolvimento do nosso Estado. E tenho a convicção e certeza de
que a juventude de Timon, hoje, tem uma educação de qualidade de
nível de ensino médio, que já tem  a  sua essência no seu ensino
fundamental a preocupação do prefeito Luciano em dar dignidade, não
só aos  alunos, com a climatização, que é  um projeto que  revoluciona

não só o Estado do Maranhão, mas  todo o País. Cerca  de  90%  dos
alunos da  rede  urbana do  município  estão em escolas  climatizadas
e  também com  o programa  de  avanço de  qualidade  de  ensino   como
os programas paralelos que  têm na  rede  municipal, seja  na  capacitação
dos  professores.   Então, Senhor Presidente, era esse o pronunciamento
que eu queria fazer, dizer que nós estamos muito felizes e confiantes
de que a juventude de Timon hoje, sim, goza de uma educação de
qualidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Concedo a palavra ao deputado Professor Marco
Aurélio por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, todos que acompanham a transmissão
desta sessão. Eu venho, nesta oportunidade, prestar contas de uma
iniciativa importante que temos encaminhado ao governo do estado,
especificamente à Secretaria de Administração Penitenciária, à Secretaria
de Relações Institucionais. Há pouco mais de dois meses, em
Imperatriz, fui convidado para uma reunião com pastores de diversas
denominações no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus em
Imperatriz. A convite do pastor Raul Cavalcanti e do pastor Valmir,
que falaram, pastor Otoniel, de uma necessidade que a própria Polícia
Militar consegue atender muito bem, no que diz respeito à capelania
que a Polícia Militar tem e consegue dar o aparo espiritual, que consegue
avançar numa base forte de princípios não religiosos, mas, acima de
tudo, um relacionamento com Deus. Isso é mais forte do que a
religiosidade, de modo que foi sugerido, nesta reunião com pastores,
que o sistema prisional do Maranhão pudesse ter em sua estrutura a
capelania penitenciária. A sugestão que foi feita teve um apelo muito
forte por parte não só de pastores, mas também de membros da igreja
católica. A capelania penitenciária, que hoje já é desenvolvido por
própria vocação e um senso de missão por diversas pastorais
carcerárias, por conselhos de pastores que desenvolvem esse trabalho
de forma voluntária, de modo a cumprir com suas missões, muito tem
contribuído no processo de ressocialização. A partir dessa sugestão
que recebemos, eu dialoguei com o próprio governador Flávio Dino
mostrando esta necessidade e ele acolheu muito bem esse pleito.
Conversei com o secretário Murilo Andrade, da Secretaria de
Administração Penitenciária, que também viu essa necessidade e nesta
oportunidade, eu venho dizer que este pleito foi acolhido pelo Governo
do Estado e que já está sendo providenciada essa disposição legal para
criar a Capelania Penitenciária, nas mais diversas regionais do sistema
prisional. Será instituída esta função da Capelania Penitenciária, porque
institucionaliza um trabalho que já é desenvolvido de forma voluntária
com o senso missão, com o compromisso cristão, mas aí o governo
passa a assumir ainda mais dando mais condições para que esse trabalho
seja desenvolvido. Semana retrasada, Presidente, apresentei nesta Casa
uma Indicação no sentido de ratificar este encaminhamento que já foi
feito e deliberado pelo governador, que já está agora em passo de
tramitação para que venha a criação destes cargos, para que seja instituída
então a Capelania Penitenciária. Estou certo que será um instrumento
fortíssimo para ajudar no processo de ressocialização. Estou certo de
que vai amparar pessoas que já desenvolvem esse trabalho como uma
forma espontânea, voluntária com um compromisso cristão, mas que o
estado estará amparando um serviço de fundamental importância no
processo de ressocialização dos apenados. De forma que dou este
testemunho no sentido de agradecer ao governador Flávio Dino, ao
secretário Murilo Andrade e ao secretário de Relações Institucionais,
Pastor Porto, no sentido de acolherem essa sugestão que veio de um
corpo de pastores de Imperatriz e que tive a satisfação de ser o elo
desta necessidade até esta deliberação do governo, onde eu tenho certeza
de que vai ajudar bastante no processo de ressocialização. Era isto que
eu tinha a relatar, Presidente, obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente. Questão de Ordem, Solicitar
conferência de quórum, Presidente da Assembleia, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Vossa Excelência quer verificação de quórum?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Verificação de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Será feita a sua vontade.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente Humberto Coutinho. Só para comunicar
que o Bloco Parlamentar Independente está em obstrução. Senhor
Presidente, eu queria até justificar a obstrução a V. Ex.ª, eu conversei
agora pela manhã com o presidente da Federação dos Municípios do
Maranhão, prefeito Tema, e ele vem a esta Casa, agora no final da
manhã, senhoras e senhores deputados, e é a forma exatamente dessa
matéria ser discutida com o representante dos municípios do Maranhão,
que é essa situação do Programa Mais Asfalto. Então, esta é a orientação
do Bloco Parlamentar Independente para que haja o diálogo entre o
Governo Estado e o representante dos Municípios, uma vez que, no
nosso entendimento, esse Projeto de Lei praticamente acaba com o
Programa Mais Asfalto, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Quórum confirmado. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela ordem o deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) – Só para lembrar que a primeira matéria que nós temos eu não
lembro Vossa Excelência ter retirado, que é uma Emenda Constitucional
e que precisa de um quórum qualificado. Ah é só o parecer da Emenda,
certo. E segundo, Senhor Presidente, para comunicar, para desbloquear
a obstrução do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, para que a
gente possa marcar a presença na sessão, Senhor Presidente. E também,
Senhor Presidente, para solicitar o encaminhamento da votação do
Projeto de Lei 010/2017.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Já foi encaminhado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Eu discuti
ontem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A discussão foi encaminhada, falta a votação. Vossa
Excelência tem razão. Em votação o Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Cidadania em Redação Final ao Projeto de Emenda
Constitucional 002/2016. Em discussão. Em votação. Os deputados e
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À Sanção.
Projeto número 10/2016, de autoria do Poder Executivo. Mensagem

003/2017. Já foi discutido. Em votação. Deputado Braide vai
encaminhar a votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, eu peço a atenção de V. Exas. em relação, Deputado Max
Barros, a esse projeto de lei 010/2017, que institui o Programa Mais
Asfalto. O Programa Mais Asfalto, Deputado Max Barros, nos últimos
dois anos, foi executado praticamente na integralidade pelo Governo
do Estado. Nós tivemos há algum tempo atrás a presença do Secretário
de Estado de Infraestrutura, que deixou bem claro que a participação
dos municípios, Deputado Sousa Neto, era apresentação do projeto.
O projeto, na verdade, que ele quis se referir era a indicação das ruas
que seriam beneficiadas pelo Programa Mais Asfalto. O que acontece
agora com essa lei, Deputado Max Barros, que quer oficializar o
Programa Mais Asfalto? Ela, em seu artigo 6º, tira a responsabilidade
que antes era do Governo do Estado, já que é uma parceria, não vou
dizer obrigação, mas a responsabilidade, agora, joga no colo dos
municípios. Eu vou ler a Vossas Excelências: Art. 6º - A adesão ao
Programa será precedida de termo de compromisso que deverá prever
ao município a obrigação de: Inciso 1º - Responsabilizar-se pelas obras
de meio-fio e sarjeta quando necessárias”. Ora, deputado Max Barros,
trata-se das obras de drenagem e V. Ex.ª, mais do que ninguém, sabe
que o maior custo que se tem numa obra de pavimentação é exatamente
a parte de drenagem, seja ela profunda, seja drenagem superficial. Agora
o governo do estado quer se eximir dessa responsabilidade e colocar no
colo dos municípios, mas eu vou além em relação ao Programa Mais
Asfalto. A lei que o governo quer criar o Programa Mais Asfalto, no
Inciso II, coloca como outra obrigação por parte dos municípios atender
às contrapartidas de pavimentação que forem fixadas em edital de
chamamento público. Isso quer dizer, deputado Max Barros, que, se o
governo do estado entrar com cinco quilômetros de asfalto em
determinado município, ele pode exigir no edital que 10%, 20%, 30%,
40%, 50% sejam responsabilidade do município. E aí vem a gravidade
do projeto de lei: por que já não estabelece aqui qual o percentual de
contrapartida? Quando se assina um convênio, e V. Ex.ª sabe disso,
existe a possibilidade de a contrapartida ser de 5% ou 10% em
determinados casos. A lei não vem estabelecendo que a contrapartida
do município em relação à pavimentação, deputado Rafael Leitoa, é de
5%, é 10%. Na hora em que nós aprovarmos esse cheque em branco,
deputado Max Barros, o governo inclusive vai poder usar da sua
discricionariedade para uns municípios, ele poderá estabelecer um edital
dizendo que a contrapartida do município, deputado Wellington, será
de 10% de pavimentação; para outros, ele pode chegar a 50%, 60%,
pois não há um limite. Então, é uma lei que fere inclusive a questão do
caráter da impessoalidade que deve regular todas as leis segundo
estabelece nosso Artigo 37 da Constituição Federal, mas o mais grave
vem no que eu vou ler para V. Ex.ªs agora, no Parágrafo 1º, do Artigo 6º:
“O município somente poderá pleitear novamente os benefícios desta
lei após a comprovação das obrigações previstas nesse artigo”. O que
isso quer dizer? Se o município não cumprir com a parte da drenagem
que ficou estabelecida no termo de compromisso anterior, se não tiver
finalizado e se não tiver cumprido com a contrapartida no que diz
respeito ao asfalto, deputado Paulo Neto, ele estará inadimplente para
receber o Programa Mais Asfalto mais à frente. Então, eu sinceramente
esperava que a lei, deputado Sérgio Frota, que institui o Programa
Mais Asfalto viesse fazer jus ao nome que é o “mais asfalto” e não
“menos asfalto”, porque é isso que esta Casa vai aprovar. Estabelecer
que os municípios ficarão responsáveis pelas obras de drenagem,
estabelecer que os municípios serão responsáveis por uma
contrapartida no que diz respeito à pavimentação sem dizer qual é
esse percentual é praticamente acabar com o Programa Mais Asfalto.
Por outro lado, e aí eu vou mais além, nós, deputados estaduais, já
aprovamos, somente nessa legislatura para o atual governo, deputado
Wellington do Curso, quase um bilhão de reais em empréstimos junto
à Caixa Econômica Federal, empréstimo junto ao Banco do Brasil. Por
que o governo do estado não utiliza o dinheiro dos empréstimos para
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poder fazer as obras de drenagem? E aí, sim, seria a parceria do Mais
Asfalto como já aconteceu nos últimos dois anos. Por que nos dois
anos que se passaram, deputado Wellington do Curso, o critério foi um
e agora o critério é outro? A bem da verdade, senhores, essa lei é só para
o governo dizer que o Programa Mais Asfalto não acabou, porque o
que esta Casa vai fazer é simplesmente acabar com o Programa Mais
Asfalto, porque será muito difícil um prefeito na dificuldade em que se
encontra ficar responsável pela obra de drenagem, sarjeta e meio fio e
ainda ter que dar uma contrapartida em relação à pavimentação. Então,
sinceramente, eu não sei mais que parceira é essa do Governo do
Estado, daí porque, Senhor Presidente, o pleito é, ninguém contra o
Programa Mais Asfalto, nós estamos pedindo, deputado Wellington,
para que este projeto seja retirado de pauta. Hoje pela manhã, eu
conversei com o presidente da Federação dos Municípios do Maranhão,
o prefeito Tema, que está vindo a esta Casa, no final da manhã, tão
somente para que seja retirado de pauta e entregue ao representante da
FAMEM, deputado Sousa Neto, sabe por quê? Porque a FAMEM
não teve conhecimento desse projeto antes de ser encaminhado a esta
Casa para que o representante dos municípios possa se manifestar e,
quem sabe, sugerir alguma alteração que venha aperfeiçoar essa situação,
ninguém mais abalizado e legitimado para falar em nome dos municípios
do que o Presidente da Federação dos Municípios do Maranhão, o
prefeito Tema. Portanto, o apelo que continuo fazendo a esta Casa,
deputado Wellington do Curso, é para que os líderes possam entrar em
acordo para retirar de pauta o referido projeto para que, sim, após a
apreciação por parte da Federação dos Municípios, esse projeto volte
para a Ordem do Dia e aí, sim, o debate seja feito aqui em relação à
situação do Programa Mais Asfalto, que volto a repetir, está sendo
colocado numa lei só para dizer que já existe, que ainda permaneceu,
mas, na prática, eu ouso dizer que nenhum município vai ter interesse
de realizar o Programa Mais Asfalto nos termos estabelecidos pela lei
encaminhada pelo Governo do Estado, Senhor Presidente, é o apelo
que faço para que este projeto seja retirado Ordem do Dia, antes, para
que seja discutido junto com a Federação dos Municípios do Maranhão,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno a matéria.
Projeto de Lei nº 129/2016, de autoria do deputado Edson Araújo.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Questão de Ordem, deputado Max Barros.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Eu gostaria que
V. Ex.ª registrasse os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Votos contra, deputado Max Barros, deputado Eduardo
Braide, quem mais votou contra? Deputado Sousa Neto, Wellington
do Curso. Já foi feito o registro. Projeto de Lei nº 129/2016, de autoria
do deputado Edson Araújo (lê). Em Discussão. Em votação. Os
deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. A matéria vai a segundo turno. Projeto de Resolução nº
036/2016, de autoria do deputado professor Marco Aurélio. Em
discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo turno.
Projeto de Resolução nº 037/2016, de autoria do deputado professor
Marco Aurélio. Em discussão. Em votação. Os deputados e as
deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria
vai a segundo turno.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – É porque
V. Ex.ª está sendo tão rápido. É só para dizer que eu estou inscrito para
discutir o requerimento de minha autoria, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Resolução nº 040/2016, de autoria do
deputado Levi Pontes. Ausente. Projeto de Resolução Legislativa n.º
033/2016, de autoria do deputado Edson Araújo. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. A matéria vai para segundo turno. Requerimentos à
Deliberação do Plenário: Requerimento n.º 188/2017, de autoria do
deputado Stênio Rezende, Sessão Extraordinária. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 196/2017, de autoria do deputado Edson
Araújo, Sessão Extraordinária. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 198/2017, de autoria do deputado Edson
Araújo, Sessão Extraordinária. Em discussão. Em votação. Os
deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento n.º 202/2017, de autoria da deputada Ana do
Gás, de Congratulação. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 204/
2017, de autoria do deputado Edson Araújo, de Congratulação. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 205/2017, de
autoria do deputado Fábio Braga, de Congratulação. Em discussão. Em
votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 208/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide, Manifesto de Repúdio. V. Ex.ª vai discutir ou vai
fazer a votação? Em discussão por dez minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, eu não poderia deixar
passar esse Requerimento só na letra fria do que está escrito aqui e sem
me manifestar. Trata-se de um Requerimento que será apreciado por
este plenário para que seja encaminhada uma Manifestação de Repúdio
ao Presidente da República, o Senhor Michel Temer, em relação,
deputado César Pires, a um assunto que tanto V. Ex.ª já tratou da
tribuna desta Casa, que é o descaso com a duplicação da BR-135. Esta
Casa já tomou diversas providências em relação a essa obra. Já
realizamos deputado Max Barros, com a sua presença e com a presença
do deputado Wellington do Curso, Audiências Públicas, já realizamos
vistorias na BR-135, na obra de duplicação. Já estivemos reunidos
com Ministros dos Transportes, e falo no plural, porque já foram
diversos os governos. Já mudou até o Presidente da República, a única
coisa que não mudou foi o descaso com a BR-135. Eu vi recentemente,
deputado César Pires, o Governo Federal pagar uma propaganda
institucional dizendo que o que o governo anterior não tinha feito em
seis meses, ele conseguiu inaugurar parte das obras da transposição do
São Francisco. Acho justo, legítimo e fiquei extremamente feliz com a
inauguração daquele trecho, mas a pergunta que faço: será que o Governo
Federal não encara a duplicação da BR-135 como prioridade, deputado
Max Barros? É preciso que esta Casa, em nome dos maranhenses,
externe através desse Requerimento, que não é meu, é um Requerimento
de toda a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o repúdio, a
indignação com o Governo Federal em relação a BR-135. Uma obra
que começou em 2012, que tinha um prazo para a sua conclusão previsto
para 2014, Deputado Wellington do Curso, e que se arrasta até hoje.
Em nenhuma das reuniões, em nenhuma das audiências públicas,
Deputado Max Barros, o DNIT cumpriu com o prazo estabelecido em
relação à entrega desta obra. Para que V.Exas. tenham ideia, na vistoria
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que nós fizemos no ano passado, o Deputado Wellington do Curso
estava presente, o diretor nacional do DNIT se comprometeu que em
abril deste ano essa obra seria entregue. Quando chegou este ano, em
janeiro, Deputado Max Barros, o Ministro dos Transportes esteve em
São Luís e se comprometeu que não entregaria em abril, mas deu a sua
palavra que a BR 135 seria entregue duplicada nos meses de junho, no
mais tardar, no mês de julho deste ano, Deputado Wellington do Curso.
E qual não foi a nossa surpresa, a manifestação oficial por parte do
DNIT dizendo que mais uma vez essa obra será adiada e que terá a sua
previsão de término somente para o ano que vem Deputado Max
Barros, para abril de 2018. Primeiro, como acreditar nessa situação?
Segundo, não é possível que o Maranhão, a classe política maranhense
veja e assista de braços cruzados o descaso que o Governo Federal
vem fazendo em relação à duplicação da BR 135. E é por isso que eu
peço que essa Casa aprove esse Requerimento para que possa, Senhor
Presidente, é um pedido que já faço a V.Exa., que chegue ainda esta
semana às mãos do Presidente da República, o repúdio desta Casa em
nome da população maranhense, Deputado Max Barros, com o
tratamento que vem sendo dado a essa situação. Uma obra que já
consumiu mais de 370 milhões de reais dos contribuintes, uma obra
que se arrasta e que a cada dia há uma desculpa diferente. Em
determinadas reuniões, era a empresa que tinha sido contratada que
não tinha condições de fazer a execução. Depois a desculpa era que o
Governo Federal havia atrasado, Deputado Sousa Neto, o repasse
para as empresas. Depois colocaram a culpa até em São Pedro, dizendo
que era a chuva que não deixava a obra se arrastar de acordo com o
cronograma estabelecido no contrato de execução. Portanto, senhoras
e senhores, nada mais necessário do que esta Casa, publicamente,
Deputado Max Barros, externar o seu repúdio através da sua
manifestação, quem sabe em sua unanimidade, Deputado Sousa Neto,
para que chegue até as mãos do Presidente da República e ele saiba o
tanto mal que o Governo Federal vem fazendo com o Estado do
Maranhão no que diz respeito a BR-135. Agora, por coincidência, nós
enfrentaremos Deputado Max Barros, mais um feriado prolongado, e
só aqueles que precisam sair da nossa capital ou chegar até a nossa
capital sabem o suplício e a verdadeira via crucis que têm que percorrer
para poder sair através da BR-135. Portanto o que fica aqui é o pleito
para que essa matéria seja aprovada, Senhor Presidente, e ainda esta
semana seja encaminhada esta manifestação de repúdio do parlamento
maranhense, em nome de todos os maranhenses do Estado querido, do
nosso querido Estado do Maranhão, para que o nosso Presidente da
República possa ter, na verdade, Deputado Max Barros, a sensibilidade
e mais do que isso, que o Governo Federal tenha vergonha com a
situação em que se encontra a BR 135. Chega de acidentes, chega de
mortes, basta esse descaso com a BR 135 no estado do Maranhão.
Fica, portanto, o apelo para aprovação, Senhor Presidente, deste
requerimento. Era o que tinha a relatar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 209/2017, de
autoria do deputado Júnior Verde. Ausente. Requerimento à deliberação
da Mesa: Requerimento nº 207/2017, de autoria do deputado Rigo
Teles. Deferido. Está incluso para amanhã o Requerimento nº 220/
2017, de autoria do deputado Eduardo Braide. Requerimento nº 211/
2017, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento nº
212/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento
nº 213/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso.
Requerimento nº 214/2017, de autoria do deputado Stênio Rezende.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito. Tempo dos Blocos e Partidos:
Bloco Parlamentar Democrático, líder deputado Vinicius Louro. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, líder deputado Rafael Leitoa.
Declina. Bloco Parlamentar Independente, deputado Max Barros.

Declina? Bloco Parlamentar de Oposição, deputada Andréa Murad.
Declina? Partido Verde? Deputado Rigo Teles. Ausente.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de abril de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Vinícius

Louro.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Ana
do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Max
Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo
Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes
os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Edilázio Júnior, Fábio Macêdo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Nina Melo,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira e Valéria
Macêdo. O Presidente em exercício, declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do expediente encaminhado à publicação e
concedeu a palavras aos Deputados Raimundo Cutrim, Doutor Levi
Pontes, Roberto Costa, Sérgio Frota, Júnior Verde, Ana do Gás e Cabo
Campos. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno, o
Presidente informou que as inscrições dos Deputados Sousa Neto e
Rigo Teles ficaram transferidas para a próxima Sessão Ordinária e
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em
segundo turno, regime de prioridade o Projeto de Lei nº 228/2016, de
autoria do Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre os direitos dos
usuários de serviços e das ações de saúde no Estado do Maranhão, o
qual foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental. Em primeiro
turno, regime de prioridade, o Presidente anunciou a discussão e votação
do Projeto de Lei nº 010/2017, do Poder Executivo (Mensagem 003/
2017), que institui o Programa Estadual de Apoio à Pavimentação das
Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto), com pareceres
favoráveis das Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e da
Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização e Controle e concedeu
a palavra ao Deputado Eduardo Braide, para discuti-lo. A seguir, foi
feita a verificação de “quórum” a pedido do Deputado Wellington do
Curso, quando confirmou-se a presença dos (das) Deputados (as) Ana
do Gás, Bira do Pindaré, Fábio Braga, Francisca Primo, Humberto
Coutinho, Júnior Verde, Othelino Neto, Paulo Neto, Prof. Marco
Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota,
Stênio Rezende, Vinicius Louro, em número de 15 (quinze), constatando-
se que não havia “quórum” suficiente para votação da matéria, esta
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos: Requerimento nº 200/2017, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, encaminhando Mensagem de pesar aos
familiares do Senhor Edmilson Tomé da Costa, mais conhecido como
Serralheiro, falecido na quarta de 29/03/2016; 203/2017, de autoria do
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Deputado Ricardo Rios, solicitando que sejam justificadas suas faltas
nas Sessões dos dias 20 a 24 de março de 2017, conforme atestado
médico e 206/2017, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 03 a 07 de abril de 2017, conforme atestado médico.
Sendo indeferido o Requerimento nº 201/2017, de autoria do Deputado
Sousa Neto ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, solicitando-lhe  informações sobre a execução do
convênio celebrado com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA),
para viabilização do policiamento ostensivo e preventivo, com escopo
de garantir a segurança pública e incolumidade das pessoas e do
patrimônio Público Federal. Na forma do Art. 113 do Regimento
Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária
o Projeto de Lei nº 129/2016 e o Projeto de Resolução nº 033/2016 de
autoria do Deputado Edson Araújo bem como os Requerimentos nºs
207/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles; 208/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide e 209/2017, de autoria do Deputado Júnior
Verde. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se a Deputada
Andréa Murad. No tempo destinado aos Bloco e Partidos, o Deputado
Sousa Neto falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o Deputado
Wellington do Curso pala Liderança do Bloco Parlamentar Independente.
Na forma do Artigo 101, inciso III do Regimento Interno a Sessão foi
encerrada por falta de “quórum” regimental. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado, será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 11 de abril de 2017.

Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Terceira
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia trinta de
março de dois mil e dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Cabo Campos, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha,  Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro e  Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Bira do Pindaré, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macêdo, Graça Paz, Hemetério Weba, Paulo Neto, Ricardo Rios,
Rigo Teles e  Wellington do Curso  O Presidente declarou aberta a
Sessão “ em nome do povo e invocando a proteção de Deus”,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente: Projetos de Lei
n°s: 054/17, do Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade
Pública a Colônia de Pescadores, Z-11 do Município de Primeira Cruz;
055/17, do Deputado Antônio Pereira, que considera de Utilidade
Pública a Associação dos Pequenos Agricultores Santo Antônio;
Requerimentos nºs: 171 e 172/17, do Deputado Júnior Verde, solicitando
que seja registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações às
populações dos Municípios de São Bento e Peri Mirim pela passagem
de seus respectivos aniversários, completados no mês de março; 173/
17, ainda do Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, solicitando informações sobre a data do início do Curso de
Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Militar, para candidatos
que estão subjudices; 174/17, do Deputado Adriano Sarney, para que
seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar pelo falecimento

da Senhora Otamires Costa Oliveira, importante líder comunitária da
capital, ocorrido na data de 28 de março; 175/17, da Deputada Valéria
Macêdo, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Legislativas dos dias 08 e 14 de março de 2017, em vista de participação
nas solenidades de inauguração da Procuradoria da Mulher desta
Assembleia e participação nas solenidades de lançamento dos Programas
Estaduais “Mais criança” e “Mais água”; 176/17, do Deputado Júnior
Verde, solicitando que seja realizada Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão de Segurança Pública, em parceria com a Associação
dos Moradores do Angelim (AMA), para tratar sobre a problemática
envolvendo a segurança no bairro e adjacentes, considerando a
necessidade de adoção de medidas de segurança para a área; 177/17, do
mesmo Deputado, solicitando a formação de um grupo de trabalho,
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
com o objetivo de discutir e apresentar soluções para a problemática
envolvendo à apicultura migratória no Maranhão; Indicacão n° 420/17,
da Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino e ao Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
– CAEMA, Senhor Davi Telles, solicitando a implantação de um sistema
simplificado de abastecimento de água (poço artesiano) para a Sede do
Município de São Domingos do Maranhão; 424/17, do Deputado
Raimundo Cutrim, ao Secretário de Estado de Infraestrutura do Estado
do Maranhão, Senhor Clayton Noleto, solicitando a recuperação
asfáltica da MA 381 que liga o Município de Joselândia a Pedreiras,
totalizando 58 (cinquenta e oito) quilômetros; ----- 425 e 426/17, do
Deputado Raimundo Cutrim, ao Governador do Estado, com
encaminhamento para o Secretário de Estado de Segurança Pública e
para o Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhes uma Viatura e
uma Ambulância para a Cidade de Joselândia; 427 a 429/17, da
Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado da Segurança, Secretário de Estado da Saúde e ao Secretário de
Estado da Infraestrutura solicitando-lhes a Construção de um Centro
Integrado de Assistência Médica da Região Tocantina, no 3.º Batalhão
da Polícia Militar em Imperatriz para atender os policiais militares
ativos, inativos e dependentes das Regiões Tocantina, Sul e Centro do
Maranhão; 430 e 431/17, do Deputado Júnior Verde, ao
Superintendente do Banco do Brasil no Maranhão, Senhor Ingo Kobarg
Junior, solicitando que sejam mantidas as Agências do Banco do Brasil
em Lima Campos e Peritoró: 432/17, do Deputado Antônio Pereira, ao
Governador do Estado e ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando
a incorporação à Rede Assistencial de Saúde do Estado, da Unidade de
Pronto Atendimento-UPA-Municipal, localizada no Bairro Grande
Santa Rita, Município de Imperatriz; 433/17, do Deputado Antônio
Pereira, ao Secretário de Estado da Saúde, sugerindo-lhe fazer uma
visita ao Município de Amarante do Maranhão para conhecer in loco o
funcionamento do hospital municipal,  bem como o sistema de
atendimento médico hospitalar naquela cidade e, posteriormente,
determine a realização de estudos com vistas a liberação de recursos
para construção de construção de um hospital municipal, visto que a
adoção dessa providência será de grande importância para a população
do Município de Amarante; 434/17, do Deputado Professor Marco
Aurélio, ao Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, Senhor Murilo Andrade,
solicitando a criação de capelania penitenciária nas regionais do sistema
prisional do Estado; Indicações nºs: 435 e 436/17, da Deputada Ana do
Gás, ao Governador do Estado do Maranhão e ao Secretário de Estado
do Trabalho e da Economia Solidária, Senhor Julião Amin, solicitando
a inclusão dos Municípios de Joselândia e Chapadinha no Programa
Estadual “Mutirão Rua Digna”; 437 e 438/17 ao Governador do Estado
do Maranhão, com cópia para o Secretário de Estado da Saúde,
solicitando a disponibilização de uma ambulância para o Município de
Lago dos Rodrigues e Joselândia. Não havendo mais matéria para leitura,
o Presidente encaminhou o Expediente lido à publicação. Em seguida,
concedeu a palavra aos Deputados: Stênio Rezende, Júnior Verde, Ana
do Gás, Adriano Sarney, Max Barros e Rafael Leitoa. Deputado Stênio
Rezende que parabenizou a população e o Prefeito da Cidade Barão de
Grajaú pela passagem do aniversário de emancipação política do
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município e pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. Em seguida,
ouviu-se o Deputado Júnior Verde relatando sua participação na reunião
da Comissão de Segurança para discutir importantes questões relativas
ao fortalecimento da Segurança Pública do Estado. Por sua vez, a
Deputada Ana do Gás relatou sua participação no aniversário da cidade
de Chapadinha, descantando a presença do Governador Flávio Dino
que inaugurou uma Unidade do Corpo de Bombeiros, para atender o
município e as regiões vizinhas. Na Tribuna os Deputados Adriano
Sarney e Max Barros criticaram a Política Fiscal do Governo do Estado,
destacando que o governador está privilegiando os interesses dos
grandes conglomerados e prejudicando os pequenos e médios
empresários sem estabelecer nenhum tipo de diálogo com a categoria.
Ambos os Parlamentares defenderam que o Projeto de Lei nº 224/2016
não fosse votado antes de ser discutido com os maiores interessados
que são os pequenos e médios empresários. Por fim, o Deputado
Rafael Leitoa defendeu o Projeto de Lei nº 224/2016 afirmando que
esta medida incentiva os centros de distribuição atraindo grandes
investidores e beneficiando o Estado do Maranhão. Esgotado o tempo
destinado a este turno dos trabalhos o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia determinando, a pedido do Deputado Max Barros, que
fosse feita a verificação de “quórum”. Quando constatou-se a presença
de vinte e dois Deputados: Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo Campos,
Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Humberto Coutinho,
Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,  Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Stênio Rezende,
Valéria Macêdo, Vinícius Louro e  Zé Inácio. Assim, o Presidente
informou que não havia “quórum” qualificado para apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nº 002/2016, do Deputado Júnior Verde,
que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária. Porém, havendo
“quórum” regimental para apreciar o restante da matéria, anunciou a
discussão e votação em primeiro e segundo turnos, o Projeto de Lei nº
224/2016, do Poder Executivo (Mensagem nº103/2016), que institui o
“Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de
Distribuição no Estado do Maranhão, com parecer verbal e favorável
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle. No encaminhamento da votação,
ouviu-se a Deputada Andréa Murad que o fez contrariamente a sua
aprovação. A Deputada oposicionista defendeu que o beneficio advindo
dessa proposta fosse extendido a todos os atacadistas, alegando que o
texto original da Proposição beneficia, no máximo, duas empresas.
Após expor seu posicionamento, a Lider da Oposição informou que
vai entrar na justiça por vício insanável e orientou seu grupo a votar
contra o projeto em epígrafe. Sob o mesmo argumento ouviu-se o
Eduardo Braide que contestou o argumento do Lider do Governo e
apresentou Requerimento solicitando o adiamento da votação, que
deixou de ser recebido pela Mesa devido a sua intempestividade. Na
sequência, o Deputado Adriano Sarney, com base mo art. 91 do
Regimento Interno, pediu a palavra para encaminhar a votação pela
Minoria, tendo o Presidente esclarecido que a Deputada Andrea Murad
já havia se manifestado nesse tempo. O Deputado Max Barros
encaminhou a votação pelo Bloco Parlamentar Independente. O
Deputado Othelino Neto interveio manifestando-se favorável à
aprovação do referido Projeto, que foi submetido a deliberação do
Plenário, sendo aprovado contra o voto da Deputada Andréa Murad e
com a abstenção dos Deputados: Adriano Sarney,  Eduardo Braide,
Max Barros, Sousa Neto e Nina Melo. Em primeiro turno, regime de
urgência, foram aprovados e encaminhados à sanção Governamental
os Projetos de Lei nºs: 221/2016, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 099/2016), que dispõe sobre a criação, composição e o
funcionamento do Conselho Estadual de Economia Solidária do
Maranhão; 011/2017, também do Poder Executivo (Mensagem nº 004/
2017), que delimita o perímetro de segurança no entorno das Unidades
Prisionais do Estado do Maranhão e 012/2017, ainda do Poder Executivo
(Mensagem nº 005/2017), que institui o Centro Integrado de Justiça
Juvenil de São Luís, ambos com pareceres favoráveis das Comissões
Técnicas. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado e

encaminhado ao segundo turno para votação o Projeto de Lei nº 228/
2016, de autoria do Deputado Othelino Neto, que dispõe sobre os
direitos dos usuários de serviços e das ações de saúde no Estado do
Maranhão, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e da Comissão de Saúde. Em seguida, o Plenário
aprovou os Requerimentos nºs: 123/2017, de autoria do Deputado
Sérgio Frota, encaminhando Mensagem de Congratulação ao Sampaio
Corrêa Futebol Clube pela comemoração do aniversário de 94 anos de
fundação; 124, 125 e 126/2017, todos de autoria do Deputado Edson
Araújo, enviando Mensagem de Congratulações aos Prefeitos e aos
Presidentes das Câmaras Municipais de Tutóia, Afonso Cunha e de
Santa Luzia, parabenizando-os pela passagem do aniversário de
fundação dos referidos municípios, ocorridos, respectivamente nos
dias 28, 25 e 26 do corrente mês; Requerimentos nºs: 127/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo, subscrito pela Deputada Valéria
Macêdo, solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos
de Congratulações ao Professor Natalino Salgado Filho, por sua
indicação para assumir a vaga de membro titular na Cadeira nº 19 da
Academia Nacional de Medicina; 134/2017, de autoria do Deputado
Jota Pinto, enviando Mensagem de Congratulações ao Vereador Astro
de Ogum, Presidente da Câmara Municipal de São Luís, parabenizando-
o pela sua gestão à frente daquela Instituição; 137/2017, de autoria do
Deputado Rigo Teles, solicitando que seja consignada nos Anais desta
Casa, a passagem do 79º aniversário do Município de Mirador; 138/
2017, de autoria do Deputado Rigo Teles, encaminhando Mensagem
de Congratulações à Diretoria do Cordino Futebol Clube, pela
classificação para decidir o 1º turno do Campeonato Maranhense; 140/
2017, de autoria dos Deputados Fábio Macêdo e Stênio Rezende,
solicitando que seja submetido ao regime de urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
Sessão, o Projeto de Resolução nº 011/2017, de autoria da Mesa
Diretora, o requerimento foi aprovado e o Projeto ficou incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Prosseguido, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 141, 142 e 143/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo, para que sejam registrados nos Anais desta Casa
Votos de Congratulações à população dos Municípios de Barão de
Grajaú, Barreirinhas e Mirador, pela passagem do aniversário de
fundação dos referidos Municípios, comemorados no dia 29 de março,
requer, também, que se dê ciência aos respectivos Prefeitos e Presidentes
das Câmaras de Vereadores; 146 e 147/2017, de autoria do Deputado
Jota Pinto, enviando Mensagem aos Senadores maranhenses, bem como
aos Deputados Federais da Bancada Maranhense para que rejeitem a
proposta de voto em lista fechada constante na Reforma Política e
eleitoral em discussão no Congresso Nacional; 148/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, seja constituída uma Comissão Especial
para, no prazo de 120 dias, debater a Reforma Política que se encontra
em discussão no Congresso Nacional; Requerimentos nºs 145/2017,
do Deputado Júnior Verde; 149/2017, de autoria da Deputada Ana do
Gás; 150, 151, 152, 153, 154 e 155/2017, de autoria do Deputado
Fábio Braga e 157, 158, 160, 162, 164 e 165/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, encaminhando Mensagem de Congratulações
às populações dos Municípios de Barreirinhas, Araioses, Barão de
Grajaú, Chapadinha, Loreto, Mirador, São Bernardo, Vargem Grande,
Tutóia e Araioses, pela passagem de aniversários, que ocorreram em
março; oportunidade em que requerem, também, que se dê ciência aos
Prefeitos Municipais e às Câmaras de Vereadores, nas pessoas de seus
Presidentes. Requerimentos nsº 156, 159, 161, 163 e 166/2017, de
autoria do deputado Adriano Sarney, no mesmo sentido às populações
dos Municípios de Peri-Mirim, Mirador, Loreto, Barão de Grajaú e
São Bento, pela passagem de seus aniversários; Requerimento nº 167/
2017, de autoria da Deputada Francisca Primo, requer que depois de
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de
Lei nº 040/2017, que cria o Departamento de Feminicídio, no âmbito
da estrutura organizacional da Polícia Civil do Estado do Maranhão.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos: Requerimentos nº
168/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando que
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seja consignada nos Anais da Casa Mensagem de Pesar pelo falecimento
do Senhor Connor Pires de Farias, importante empresário do setor de
comunicação da Região Tocantina, ocorrido na data de 26 de março em
São Luís e 169/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas no
período de 27 a 30 do mês de março do corrente ano, tendo em vista
sua participação no Congresso Nacional em Brasília/DF, conforme
documentação anexa. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 171,173,174 e 175/2017. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio, pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, defendendo o Projeto de Lei nº
224/2016, afirmando que o objetivo dessa proposição é atrair novos
centros de distribuição para o Maranhão gerando empregos e
desenvolvimento para o Estado do Maranhão. O Deputado Rogério
Cafeteira falou pelo Bloco Parlamentar do Unidos pelo Maranhão e
também defendeu o Projeto de Lei nº 224/2016. O Deputado Zé Inácio
relatou sua participação na festa de aniversário do Município de Santa
Luzia, destacando êxito do evento bem como a inauguração de uma
Escola e a presença de um representante do Governo do Estado que se
comprometeu com diversas demandas do município. O Deputado Max
Barros pelo Bloco Parlamentar Independente definiu a Política Fiscal
do Governo como contraditória que, segundo o Parlamentar, aumenta
os impostos para população enquanto concede incentivos fiscais para
os grandes empresários. A Deputada Andrea Murad pelo Bloco
Parlamentar de Oposição relatou o Caso da menina Mariane Pacheco
que sofre de uma doença rara e solicitou ao Deputado Rogério Cafeteira
que interceda junto a Secretaria de Estado da Saúde para que essa
criança seja incluída no Programa Melhor em Casa, para que ela possa
receber tratamento domiciliar em virtude da fragilidade de sua condição
de saúde. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada
a presente Ata, que lida e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
30 de março de 2017. Deputado Humberto Coutinho - Presidente.
Deputado Professor Marco Aurélio - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA DIA 06 DE ABRIL DE 2017 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão solene convocada por meio do
Requerimento nº 048/17, de autoria do deputado Cabo Campos, em
homenagem ao Dia Mundial da Saúde. Convido, para compor a Mesa,
o Exmo. Senhor Dr. Carlos Lula, Secretário de Estado da Saúde. Convido
a Exma. Senhora Dra. Helena Duailibe, Secretária Municipal de Saúde,
neste ato representando Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal
de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Convido, para compor a Mesa,
a Dra. Marcia Rodrigues, Diretora Geral do Centro de Atenção
Psicossocial para Dependências Químicas do Município de São Luís.
Convido o Sr. Tenente Coronel Márcio Roberto de Araújo, neste ato
representando o nosso Comandante do Corpo de Bombeiros. Nesta
oportunidade concedo a palavra ao ilustre, autor do requerimento de
convocação desta sessão solene, que falará aos senhores deputados e
deputadas, à Mesa e ao público maranhense. Com a palavra, o deputado
Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Que Deus
seja louvado e o nome do Senhor, exaltado. Queridos, o nosso cordial
bom dia. Ainda é bom dia? Sim, ainda é bom dia. O nosso cordial bom
dia, meu presidente que está aqui liderando esta sessão. Meu amigo

Dr. Levi Pontes, ele é muito autoridade, ele é policial militar, ele é
doutor, ele é medico, ele é de Chapadinha. Muito obrigado. Quero
saudar o Exmo. Senhor Dr. Carlos Lula, secretário de Estado. Dr. Carlos
Lula, eu tenho a maior satisfação de falar com o senhor, haja vista que
o senhor trabalhou muito nesta Casa. Quando o deputado Zé Carlos da
Caixa foi presidente da Comissão de Segurança, ele convocou o senhor.
Nós chegamos aqui - lembra, Paulo Sérgio? - com 72 itens de
reivindicação, aí foi desmembrando o que era competência da
Assembleia, o que não era, lá no auditório Fernando Falcão, e ele com
muita competência, porque os colegas já estavam chateados e, para
dizer para os colegas que aquela era a cultura da Casa, tinha que ter
muita simpatia e tinha que ter muito jogo de cintura, então o nosso
irmão Carlos Lula fez isso com muita maestria. Obrigado, querido. Ele
também é meu amigo, ouviu meu irmão Carlos Lula? Quero saudar a
Excelentíssima Senhora Doutora Helena Duailibe, Secretária Municipal
de Saúde, que neste ato está representando o prefeito. Mas, neste ato,
o prefeito fica em segundo plano, porque ela que toma conta da saúde
de nosso município. Amanhã será comemorado O Dia Mundial da
Saúde. Doutora Helena, muito obrigado por estar aqui. A senhora sempre
muito simpática e nos atende com todo o carinho. Eu quero dizer para
a senhora da admiração que temos pela Senhora. Quero saudar a doutora
Márcia Rodrigues, Diretora Geral do Centro de Atenção Psicossocial
Para a Dependência Química do Município de São Luís. Minha amada
irmã, ela trabalhou também na polícia militar e com algumas atividades
que ela fez, eu aprendi a dar um abraço que ela deu. Eu vou dar esse
abraço agora. O policial militar é meio duro. E ela com esse jeito
carinhoso dela ensinou a gente a dar esse abraço e a gente nos amarmos
ainda mais. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado por ter participado
aqui das nossas audiências com relação à droga, com as suas sugestões.
E aquilo que nós tínhamos ano passado vamos colocar em prática esse
ano, com a ajuda é claro desses dois secretários maravilhosos que nós
temos. Quero saudar meu irmão de farda, que eu sou da Polícia Militar
do Maranhão, mas nós somos do mesmo regimento, temos as mesmas
dores, fazemos parte da segurança pública. O meu tenente-coronel
Marcio Roberto de Araújo, que neste ato está representando o coronel
Célio Roberto. Muito obrigado, comandante, por estar aqui. Eu me
sinto seguro com o senhor estando aqui na Casa. Obrigado, gente. Eu
quero fazer menção também à Jaqueline Boabaid, secretária Executiva
do Conselho Estadual de Assistência Social, e também do Senhor
Edimilson Diniz, superintendente da Vigilância Sanitária do Estado do
Maranhão. Fiquem de pé, por favor. Sejam bem-vindos queridos. Meus
amados, eu vou tentar ser breve, porque, para falar das ações do Estado,
nós vamos ficar a manhã toda aqui. Não quero fazer isso. Eu quero
também agradecer, Senhor Carlos Lula e todos da Mesa, o deputado
Levi Pontes estava aqui presente quando nós pedimos para que a
sessão terminasse no horário certo, para que pudéssemos começar a
sessão especial. Todos foram unânimes quando se pautou a questão da
saúde e quando eu disse os convidados que nós receberíamos. Houve
um acordo e ninguém usou o Tempo dos Blocos. A sessão terminou às
10h30, extraordinariamente. Foi a primeira vez que vi isto aqui nesta
Casa, porque nós estamos aqui no parlamento e é “parla” de palavra.
Mas o que dizer do Dia Mundial da Saúde? Seja bem-vinda, doutora
extraordinariamente. Foi a primeira vez que vi isso aqui na Casa, porque
nós estamos aqui no parlamento e é “parla” de palavra. Mas o que
dizer do Dia Mundial da Saúde? Seja bem-vinda, doutora. O Dia
Mundial da Saúde é celebrado anualmente no dia 07 de abril, amanhã,
cujo principal objetivo data é conscientizar as pessoas sobre a
importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de
vida. Anualmente, o Dia Mundial da Saúde é destinado a discutir um
tema específico que representa uma prioridade na agenda internacional
da Organização Mundial de Saúde. Em 2017, o tema do Dia Mundial
da Saúde será a depressão. Nesta ocasião, o lema em português é:
Vamos conversar. Depois os doutores podem falar a respeito disso. O
objetivo é conscientizar as pessoas sobre a necessidade de ter
conhecimentos que ajudam a prevenir esta doença que pode trazer
diversas consequências graves. Gente, a pessoa com depressão não
quer nem sair de casa. Nesse aspecto, eu quero aqui falar do nosso
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contexto pessoal. Gostaria de alertar para a grande incidência de
depressão junto àquelas pessoas que fazem a segurança pública, como
policiais militares, bombeiros militares, agentes civis, agentes
penitenciários e servidores do sistema de segurança pública no contexto
geral. Os policiais estão submetidos, no seu dia a dia, a uma tensão
absoluta, stress em excesso, risco de morte em uma atividade laboral,
que fragiliza a saúde mental e os tornam vítimas de diversos transtornos,
inclusive a depressão, o alcoolismo, a dependência química, síndrome
do pânico, dentre outras coisas. Eu gostaria de lembrar ao nosso
Secretário Carlos Lula e à Doutora Helena Duailibe e também à Doutora
Márcia, que temos uma proposição nessa modalidade como Indicação
ao Governador Flávio Dino, no sentido de viabilizar a doação de um
espaço para a implantação de uma comunidade terapêutica voltada e
especializada ao tratamento de dependentes químicos militares e
servidores do sistema de segurança. Sugerimos que tal comunidade
seja implantada no terreiro da antiga FUNAC da Maiobinha. Falo em
comunidade terapêutica, porque defendo essa causa e essa unidade de
atuação. Eu vou só fazer um pequeno adendo aqui, porque quando um
dos nossos irmãos, Doutora Helena, quando eles partem, infelizmente
para essa prática, ficam dependentes, Doutor Lula. Eu estou com um
caso emblemático, eu não vou citar aqui o nome do policial. Nós
colocamos ele em uma comunidade terapêutica e lá também tinham
pessoas que faziam parte das facções, Deputada Valéria, faziam parte
das facções e lá não teve ambiente foca, para que aquele home pudesse
ficar ali, por isso temos que ter uma comunidade terapêutica voltada e
especializada para esse público que, como eu disse anteriormente,
sofre grande problema de depressão, estresse total. E veja só, você
saiu de casa, está aqui o Sargento Reginaldo, que completou os seus 30
anos, na Caserna, está bem, graças a Deus, mas ele sabe do estresse que
nós passamos. A origem do Dia Mundial da Saúde. Não estamos aqui
para cobrar, somente para sugerir. O Dia Mundial da Saúde foi criado
pela Organização Mundial de Saúde em 1948, devido à preocupação
de seus integrantes em manter o bom estar da saúde das pessoas em
todo o mundo e também alertar sobre os principais problemas que
atingem a população mundial. Oficialmente, o Dia Mundial da Saúde é
comemorado no dia 07 de abril desde 1950. De acordo com o conceito
definido pela Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de
completo bem estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de
doença ou enfermidade. Eu preciso, nesse momento solene também
dessa Sessão Especial, fazer uma reflexão. Eu vou aqui fazer com
muita veemência ao Sistema Único de Saúde. Não defenderei suas
carências, porque todo mundo já sabe aqui e também das imperfeições.
Mas defenderei a existência do SUS. O SUS é uma conquista. Foi uma
das maiores vitórias da cidadania na Constituição Federal desde 1988.
Senhoras senhores, só quem não tem Plano de Saúde sabe o que é isso.
Só quem já foi para o Socorrão, só quem sentiu na pele o fato de
precisar do SUS. Não podemos desabonar esse patrimônio da cidadania.
Queridos, vocês sabem que o salário do policial não é muito grande,
não é, Reginaldo? E a gente fazia o bico, não é, Paulo Sergio? E você
quando tem filho, está aqui a minha mamãe, Dona Osmarina, você
quando tem filhos, Paraíba, você parece que ama mais os filhos do que
a si próprio. Então, em vez de você pagar um plano de saúde para
você, você vai e paga o plano de saúde para os filhos. Doutor João, que
está com sua mãezinha, doutora Célia, sejam bem-vindos. Eu pagava
plano de saúde para os meus filhos, mas eu usava a rede pública de
saúde: Socorrão, UPA. Então, eu sei o esforço que têm aqueles homens
e mulheres em fazer um bom atendimento, sou doador de sangue e
aprendi com mamãe, dona Osmarina, quando mamãe morou na
Sebastiana, que bom dia, boa tarde, com licença, por favor e muito
obrigado são importantes. Por isso que digo aos senhores que fazem
parte desta tão grande rede da saúde e às pessoas que aqui estão que
esta sessão especial é para dizer aos senhores muito obrigado por tudo
aquilo que os senhores têm feito. Eu estou por meio de emendas,
doutor Carlos Lula, comprando desencarcerador para o nosso bombeiro
lá de Açailândia, para que o desencarcerador... Depois quem quiser
entrevistar o Paulo Sergio, o nosso coronel, que vai fazer isso com
muito mais prioridade e propriedade do que eu, mas é um instrumento

que o camarada está preso nas ferragens, Doutora Valéria, e ele vai lá
com aquele equipamento e vai rasgando aquela carenagem toda até
chegar àquela pessoa. Sem esse equipamento, os nossos irmãos, Doutor
Jorge, lá de Açailândia estão indo no muque, no braço, na guerra, com
a faca nos dentes, mas nossos bombeiros não desistem, eles fazem
isso. Eu quero aqui relatar também, como eu disse, quero ser breve,
algumas ações do governo do estado e também da nossa Prefeitura
Municipal de São Luís. Em primeiro lugar, gostaria de dar meus sinceros
parabéns para a Força Estadual de Saúde que, em um ano, fez mais de
500 mil atendimentos nos lugares mais distantes e carentes do
Maranhão. A prevenção, sem dúvida, ainda é o melhor remédio. Nisso
também quero parabenizar a Cemar por ter feito também a questão da
coleta do lixo seletivo. Parabéns, queridos, a todos vocês lá. Podem
aplaudir. Hoje, pela manhã, tive a grata satisfação, Jefferson, de atender
aqui, de receber o Bispo Renato Chaves, que o nosso irmão João Lima
trouxe. Ele orou pela gente e está com uma grande ação junto à Cemar
na comunidade dele, conscientizando a comunidade a selecionar o lixo,
porque isso também é saúde. Quero aqui registrar a entrega de
ambulâncias para 28 municípios, não vou citar os municípios aqui.
Entrega da unidade móvel do Centro de Hematologia do Maranhão
(Hemomar), aquisição de um acelerador linear, novos aparelhos para
radioterapia, aquisição de equipamento para realização de fototerapia,
aquisição de venoscópios, Hospital Regional da Baixada Maranhense
Dr. Jackson Lago. A Dra. Clay Lago ainda não chegou, não é, Cerimonial?
Está no seminário. Eu convidei a Clay Lago para estar aqui conosco
também. Então, Dr. Levi, assim que ela chegar, eu queria que ela
compusesse a Mesa. O Hospital Regional Everaldo Aragão, o Hospital
Macrorregional Ruth Noleto, de Imperatriz, o Macrorregional de Santa
Inês, o Macrorregional de Bacabal e investimento de mais de 90 milhões
de reais nas obras da construção dos hospitais de Caxias, Pinheiro,
Imperatriz, Santa Helena, Santa Inês, Bacabal, Casa das Gestantes em
Imperatriz, Centro de Referência em neurodesenvolvimento de
assistência e reabilitação de crianças. Em São Luís, o Ninar foi entregue
em março e possui oito consultórios e duas salas de acolhimento, além
de quatro espaços para reabilitação em fisioterapia, fonoaudiologia e
terapia passional. Reforma da Casa de Veraneio para a implantação da
Casa de Apoio Projeto Ninar. Eu estou pulando aqui, gente, porque
são muitas ações. Se eu for falar de todas as ações, coronel, nós vamos
ficar aqui a manhã toda. Reforma da Unidade de Pronto Atendimento
na capital, reforma e modernização do Hospital Materno Infantil,
reforma do Hospital Macrorregional de Presidente Dutra, o Hospital
de Carutapera, região de Gurupi, reforma da Unidade de Terapia
Intensiva de Presidente Vargas, o Hospital de Turiaçu. A minha
assessoria, por meio do Dr. Pedro, botou as especificidades de cada
um. Eu não vou ler, gente, porque, senão, não vamos sair daqui agora.
O Hospital do Câncer Tarquínio Lopes, reforma e manutenção com
recuperação da rede elétrica e de 80 banheiros da unidade que estão
sendo adequados às normas de acessibilidade e revitalização das rampas.
Ampliação do Hospital Macrorregional Alexandre Mamede Trovão,
município de Coroatá; expansão de serviços de oncologia no Hospital
Macrorregional Dra. Rute Noleto. O governo torna o Hospital
Macrorregional Dra. Rute Noleto referência no diagnóstico e tratamento
de câncer dos povos indígenas. Inclusive, no dia 19, nós vamos estar
lá, não é, Paulo Sérgio? Em Arariboia, fazendo ações sociais para os
nossos índios. O pessoal da Cemar já nos atendeu prontamente na
ampliação da rede elétrica de lá também e nós estamos muito felizes
com isso aqui. Eu quero falar um pouquinho da Dra. Helena na questão
municipal que ela tem feitos grandes investimentos na rede básica de
saúde como a reforma, ampliação e inauguração de novas unidades de
saúde, inclusive o Hospital da Criança que vai dobrar o número de
atendimentos. Vocês estão vendo esse rostinho ali lindo, simpático,
aquilo é uma guerreira, ela bota as facas nos dentes e parte pra cima,
não se iluda. Sexo frágil? Negativo. A Dra. Helena é muito forte, mulher
guerreira, aguerrida. Parabéns, Dra. Helena. A primeira unidade do
Hospital da Mulher, a primeira unidade especial em neurocirurgia, e a
descentralização nas marcações de consultas, agilidade e recuperação.
Queridos, eu estou aqui com a irmã Solange, fique de pé, Solange,
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aquela senhora no fundo ali, ela me procurou um tempo atrás, Doutor
Lula, e eu pedi o apoio também do deputado Levi Pontes. Ela trouxe
aqui para esta Casa algo em relação aos ostomizados. Quem são os
ostomizados? Vou tentar explicar sem o conceito técnico claro, eu sou
policial militar, lembrem-se disso. São aquelas pessoas, Dieguinho do
Angelim, que usam aquela bolsa por um motivo ou outro, e as urinas
ficam ali. Nós estamos lutando pela descentralização desse atendimento
que está muito centrado, Doutora Marcia, aqui em São Luís e Imperatriz.
Doutor Carlos Lula já está sinalizando positivamente com isso. No
ano passado, nós nos reunimos no Plenarinho, uma grande quantidade
de homens que fazem uma liderança maravilhosa, a quem eu quero
saudar, doutor Arnaldo, irmão Arnaldo, que é também evangélico, os
pastores aqui nesta Casa, enfim, e nós fizemos um panfleto no nosso
gabinete e entregamos nas mãos desses pastores, porque o pastor
exerce uma liderança sobre o seu rebanho. A Bíblia diz que a ovelha
ouve a voz do seu pastor. Sugerimos a ele, meus irmãos estudantes que
estão ali ao fundo, sugerimos a eles que pudessem falar a respeito
desse grande mal, que é o mosquito da dengue, zika e chikungunya,
prevenção também à questão do aedes aegypti. Nós temos aqui feito
muitas ações, a doutora Marcia sabe disso, pois tem nos acompanhado.
Eu quero agradecer à à Dra. Marcia pelo seu carinho e pelo seu empenho.
A Dra. Marcia é uma grande guerreira no que diz respeito ao combate
e diálogo sobre drogas. Nós temos feito muitas ações aqui com a Rede
Maranhense de Diálogos sobre Drogas. Tivemos, no dia 03 de janeiro,
coronel, os 60 anos de uma irmandade maravilhosa que tinha prestado
muitos serviços a nossa sociedade, mundialmente falando, e aqui
também do Maranhão, chamada Alcoólicos Anônimos. Só quem tem
um alcoólatra dentro de casa sabe o que eu estou falando. E essa
irmandade tem recuperado essas pessoas. Querido, é basicamente isso
o que eu estou falando. Eu não vou aqui elencar todas as situações que
eles estão fazendo, mas quero saudar todos os agentes de saúde do
estado do Maranhão que vão a todos os rincões, minha irmã Rose
Castro, do estado do Maranhão, fazendo prevenção, pois, como já
diziam os mais antigos, os nossos pais: “prevenir é melhor do que
remediar”. E eu quero aqui parabenizar todos os senhores. Viva o Dia
Mundial da Saúde! Se essa salva de palmas foi para mim, eu fico
satisfeito, mas eu quero homenagear todos aqueles que fazem a saúde
no estado do Maranhão e, portanto, peço uma salva de palmas mais
contagiante ainda. Parabéns a todos. Deus abençoe vocês. Precisamos
desses homens e mulheres e não vamos desistir nunca. Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Sempre brilhante nosso Deputado Cabo
Campos. Mas gostaria de agradecer a honrosa presença dos ilustres
Deputado Edivaldo Holanda, Deputada Valéria Macedo, uma guerreira
incansável no que diz respeito à saúde publica, meu querido Deputado
Fábio Braga. Não poderia deixar de registrar a presença da amiga querida
Célia Salazar - linda, porque não é só V.Exa., Deputado Cabo Campos
- Secretária Adjunta de Assistência Social do Estado do Maranhão. O
senhor José Jorge Leite Soares, Diretor da Cemar, que já foi falado
aqui. A Doutora Etiene Leite, Coordenadora de Saúde Mental do
Município e do Programa anticrack e também registrar a presença dos
alunos da escola estadual Rio Grande do Norte. Neste momento os
senhores e as senhoras vão ter o privilégio de assistir como presidente
desta Sessão Solene, a qual tive o privilégio de dirigir, o autor do
projeto, porque não posso ser injusto com ele. O Deputado Cabo
Campos, para assumir o meu lugar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Quando você está perto de médico você fica
mais... Você se sente bem, não é verdade? Nesse momento, senhoras e
senhores, eu concedo a palavra a Dra. Helena Duailibe, Secretária de
Saúde do Município de São Luís.

A SENHORA DRA. HELENA DUALIBE – Bom dia a todos
e a todas. Excelentíssimo Senhor Deputado Cabo Campos, autor da
proposta, a quem a gente aprendeu admirar, porque tudo o que faz, faz

com amor. Então isso faz toda a diferença, quando você exerce um
papel fundamental como o seu, que é de chegar aqui e representar
aquilo que o povo precisa. Tentar dentro desse emaranhado de
dificuldades condensar aquilo que é mais importante. E o faz com
muita competência e o faz com amor esse deputado que hoje eu aprendi
a admirar, a aplaudir e a seguir, porque a gente tem que aprender as
coisas boas. Em seu nome eu quero saudar também todos os outros
deputados aqui que nos prestigiam nessa Sessão, o Deputado Edivaldo
Holanda, a Deputada Valéria Macedo, o Deputado Fábio Braga, o
Deputado Levi Pontes, que também são tão comprometidos e fazem,
assim, com que a gente se sinta muito estimulada nessa tarefa tão
desafiante. Saudar o nosso Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula,
Secretário de Estado da Saúde. Desde ontem nós tivemos a
oportunidade de estar aqui. Ontem estava aqui em São Luís o presidente
da Associação Médica Brasileira e o vice-presidente. Tivemos algumas
solenidades com o prefeito. E eu tive a oportunidade também de dar
muitas entrevistas. E eu coloquei que São Luís só consegue atravessar
esse momento tão difícil porque tem um Secretário de Estado parceiro,
um Secretário que em todos os momento trabalha pensando em dar a
mão para o município, dar a mão para a capital. Não faz diferença entre
os 217 municípios e sabe... E isso, esse ombro amigo que o município
de São Luís tem é muito importante, Secretário. Porque é um exemplo
que a gente dá para o resto do Brasil. Hoje nós temos uma afinidade
muito grande. Nós temos uma parceria muito grande e isso faz toda a
diferença, isso nunca existiu. E agora a gente pode caminhar lado a
lado, debater as situações juntas e até inovar, como agora estamos
fazendo a regulação única, sem medo nenhum de estar buscando o
melhor para o nosso Estado e para a nossa cidade. A Doutora Márcia
Rodrigues, Diretora Geral do CAPS, que nós sabemos os desafios.
Sabemos também o quanto ela desempenha um grande trabalho com
amor e sabe das dificuldades do nosso município e entende as
dificuldades do município, mas supera as dificuldades. E isso é muito
importante. O Tenente Coronel Márcio Roberto de Araújo, do Corpo
de Bombeiros, essa instituição de credibilidade, que nos faz ter orgulho
de trabalhar junto. Nós temos também parcerias com o Corpo de
Bombeiros. E eu sempre coloco para as pessoas da Secretaria que é
fundamental a nossa parceria pela credibilidade, pelo respeito. Em
tudo aquilo que a gente leva e coloca o nome do Corpo de Bombeiros
a gente sente muito orgulho e muito respeito. Então a vocês que tem
trabalhado conosco desta forma, o nosso também orgulho em dizer
obrigado, parceiros. A todos vocês aqui presentes, representantes da
Secretaria já nominados do Estado e do Município, outras pessoas já
nominadas, a imprensa falada e escrita, os funcionários desta Casa.
Dizer que eu hoje estou duplamente emocionada e, em especial, ao
meu amigo Arnaldo e Arlene, amigos de longas caminhadas, duplamente
emocionada por estar aqui, por quê? Na verdade, Deputado, esta Casa,
hoje, para prestar homenagens quando, na verdade, a gente só gosta de
falar daquilo que não acontece, das coisas ruins. E a gente precisa
também registrar as coisas boas, porque este combustível que nos
estimula a enfrentar as dificuldades e além de estar aqui por este motivo
tão especial nesta Casa tão honrosa, hoje, dia 06 de abril, o meu pai
completa 96 anos. É uma alegria dupla porque é um homem que eu
aprendi desde pequena tudo aquilo que uma família pode ter, exemplos.
O exemplo que falta hoje, a questão da honestidade, a questão do
caráter, a questão do respeito das pessoas e a questão do trabalho.
Porque, hoje, se briga muito, se quer muito espaço, mas, às vezes, a
gente tem dificuldade de querer dar esses exemplos e eu aprendi isso
tudo com meu pai. Ele é um exemplo para a gente, hoje ,completar 96
anos lúcido, tomando sua cervejinha, é um motivo de muito orgulho,
de muita alegria para mim. Vindo para cá, hoje estava no Conselho
Municipal de Saúde e as pessoas dizendo: mas você está muito alegre!
Eu disse: a gente hoje externa essa alegria duplamente, porque hoje
também eu posso comemorar, ter a felicidade de comemorar e agradecer
a Deus pelos 96 anos de meu pai. E dizer para vocês que eu também
não vou me estender, porque vocês, no dia a dia, conhecem muito mais
a saúde do que nós. A saúde é esse desafio constante, porque, ao longo
dos anos, nós não trabalhamos a gestão da saúde aqui no Estado do
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Maranhão juntos. Nós trabalhamos separados, cada um olhando seu
sistema. E nós encontramos agora gestões e dificuldades que precisam
com que cada vez mais nós tenhamos a gestão eficiente, os recursos
otimizados e uma população que não pode mais esperar, porque o
usuário sofre muito. Ele tem dificuldade de acesso à porta de entrada
do sistema, que é a atenção básica. Ele tem dificuldade de ser, muita
das vezes, ser bem atendido na unidade. Ele tem dificuldade muita das
vezes, como foi colocada aqui, com a questão de alguns suplementos
que nós temos que fazer e não é por culpa do gestor, é porque falta o
financiamento. E cada vez mais nós precisamos ter essa gestão integrada,
essa gestão eficiente. E precisamos focar naquilo que não pode mais
esperar. Então é um desafio de todos os dias, por não ter começado
correto, nós começamos uma batalha. Uma batalha de explicações,
uma batalha de buscas de escolhas. Quando nós temos um município,
que na gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que me incumbiu
de representá-lo nesta sessão, e tenho muito orgulho de fazer parte
dessa equipe, porque é um jovem responsável, uma pessoa de coração
sem tamanhos, querendo fazer com que cada vez mais as coisas
aconteçam, e aí nós nos deparamos todos os dias com estruturas muito
aquém da nossa necessidade. Nós ampliamos, passamos de 30 a 60
leitos de UTI, mas precisaríamos ter pelo menos 120 leitos para não
ter aquela escolha de quem vai para uma UTI, mas isso é possível?
Não, porque a gestão também tem limites financeiros, no entanto, a
necessidade da população é muito grande e com essa crise que nós
enfrentamos hoje, nós vemos que cada vez mais os planos de saúde, as
pessoas estão tendo dificuldade de pagar o plano de saúde, e qual é a
porta aberta? Qual é o ombro amigo? Onde é que se consegue um
atendimento? É no Sistema Único de Saúde, que não está preparado
para isso tudo. E o tema muito feliz de depressão este ano, porque a
depressão hoje é a doença realmente de todos nós. Por quê? Primeiro,
no conceito moderno, a saúde não é só de curar doença. Como foi dito,
se você não tem emprego, você vai ter problemas estruturais e você
pode ter uma doença, você pode ter depressão. Se você não tem uma
casa digna, você consequentemente pode adoecer. Então, nós temos aí
várias situações que vão colocar você, como não ter saneamento básico,
não ter habitação, não ter emprego, não ter transporte, pelo meio
ambiente, pela vigilância sanitária, que nós sabemos que é também
responsável por tudo isso, então a saúde envolve muitas coisas. E aí,
assim como a saúde envolve muitas coisas, a depressão também envolve
muitas coisas. Quando nós estamos hoje falindo a instituição mais
séria, a instituição mais importante que nos deixava pelo menos de
lado com essa questão da depressão, que é a família, porque quando a
família deixa de dar assistência aos seus filhos, as pessoas que
compõem, porque hoje a correria para sobreviver e para trabalhar faz
com que os pais deixem seus filhos, e eles estão pautados pela internet,
pela televisão, por outro sistema educacional, consequentemente nós
vamos ter problemas como os problemas da violência, os problemas
de outras tantas situações que vão nos levar à depressão, aí vêm as
drogas e todas as situações. Então, precisamos cada vez mais, em um
dia importante como o Dia Mundial de Saúde, agradecer muito ao
deputado Cabo Campos por nos trazer, nesta Casa, momentos para se
refletir. Temos avanços sim, precisamos melhorar sim, mas estamos
enfrentando, unidos, essas situações. Então, em nome do prefeito
Edivaldo Holanda Júnior, nós viemos aqui agradecer por este momento
de poder dizer a todos vocês que a Secretaria Municipal de Saúde está
aberta para todos a fim de que a gente, dialogando, construindo, dando
as mãos, possa passar por essa tempestade de uma forma melhor.
Quero agradecer mais uma vez publicamente ao secretário de Estado
da Saúde para que ele leve ao nosso governador Flávio Dino o nosso
agradecimento pelo apoio, pela parceria e por estar deixando São Luís
fazer a sua parte. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Queridos, antes de saudar e chamar o próximo
orador, eu quero registrar a presença dele, o meu amigo, eu tenho amigo
jovem também, do meu irmão, Otaviano Martins Costa Neto. Ele é
presidente do Grêmio, é filho do irmão Moisés, um jovem de caráter,

com princípio que tem o objetivo como toda a juventude ali no final.
Eu quero dar parabéns a esses jovens e uma salva de palmas acalorada
para eles, por favor. A força está nos jovens, meu irmão, por isso que
eu sou jovem. Eu não sei por que vocês estão rindo. Eu quero chamar
esse jovem talentoso, homem de Deus, que tem mostrado que a
simplicidade no cargo é possível. Às vezes, o poder enobrece muito o
camarada, mas ele segue com a mesma simplicidade que eu vi aqui
nesse corredor da Assembleia como funcionário, pois ele está como
secretário. O nosso irmão Carlos Lula.

O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CARLOS LULA - Quero dar meu muito bom dia a todos a todas.
Dizer que é uma honra, uma alegria voltar a esta Casa, afinal daqui sou
originário e para cá pretendo voltar após passar esta missão que nos
foi dada e que, portanto, é temporária. É uma grande alegria sempre
rever os amigos, quem pôde partilhar conosco essa caminhada por
mais de 10 anos. Eu queria homenagear aqui em nome do Bráulio e do
Gonzaga, que são nossos servidores com mais tempo de Casa, e em
nome deles abraçar todos os servidores da Casa, eu pude fazer amizades
duradouras durante longo tempo. Mas pedindo vênia a vocês por ter
feito essa quebra protocolar de saudações. Eu queria cumprimentar
primeiramente o Excelentíssimo Senhor Cabo Campos, nosso deputado,
autor da proposição a quem conheci ainda nas lutas e nas lidas. Enquanto
cabo, vinha aqui dizer da injustiça da legislação militar, pleitear por
melhorias, por mudanças na legislação. E lá, Deputado, a gente
conversava, discutia, debatia sem nunca imaginar, pelo menos eu não
imaginava que estaria nesta posição. Mas já via em V. Ex.ª a
possibilidade de galgar carreiras maiores. V. Ex.ª começa agora como
deputado, mas tem potencial aí para seguir passos muito maiores no
mundo político no cumprimento do vosso mandato. Quero agradecer a
V.Exa. o convite para aqui estar presente. Quero cumprimentar também
a doutora Helena Duailibe, a Secretária Municipal de Saúde que, nesse
ato, representa o nosso prefeito Edivaldo, Dra. Helena. Eu quero revelar
para vocês que o Secretário de Saúde chama a Dra. Lena de nossa mãe,
porque ela tem um cuidado e um carinho especial com todos. E esse
cuidado, esse carinho que ela tem também na Secretaria Municipal de
Saúde, no trato com a gente, no dia a dia, é que permite que as parcerias
entre Estado e município continuem avançando. A gente sabe da
dificuldade do cenário de crise que afeta não só o Brasil, não só o
Maranhão, não só São Luís, mas a todos. E é o cenário que a gente tem
para hoje. A gente não tem como retroceder. A gente não tem como
fechar serviços. Eu acho que tanto São Luís, quanto o Maranhão são
exemplos para os outros estados. A gente tem reuniões mensais com o
Secretário de Saúde do Brasil e todos se perguntam qual é o segredo do
Maranhão, porque está todo mundo fechando serviço, está todo
fechando hospital. Se a gente olhar o cenário, por exemplo, do Rio de
Janeiro, eu quero pegar só um estado como exemplo, houve corte só no
ano passado de um bilhão de investimentos na saúde pública naquele
estado. E não se corta um bilhão sem prestar serviços, na verdade,
foram fechados hospitais, foram fechadas as unidades de pronto
atendimento, foram fechados, portanto, equipamentos de saúde que
eram postos à disposição da população. E eu posso dizer para vocês
com muita tranquilidade que o no de 2016 foi o ano da história em que
o Maranhão mais investiu dinheiro em saúde pública. Para vocês terem
uma ideia, de 2005, quando o Estado gastava anualmente R$ 400
milhões, nós, em 2016, gastamos a quantia de R$ 2 bilhões. A gente,
portanto, deu um incremento em 10 anos de um aumento de 500% na
quantia de recursos destinados à saúde em nosso Estado. Isso em um
cenário de crise, em um cenário de dificuldades. Todos perguntam qual
é o segredo de vocês. Na verdade o nosso segredo é tentar fazer sempre
mais com menos, conter nosso custeio, diminuir o custo de nossas
unidades e aumentar a disponibilidade de serviços postos à população.
Não é fácil, não é simples, ainda mais no caso especialmente do
município de São Luís, que tem toda a porta aberta de urgência e
emergência para conter não só de São Luís, mas praticamente do Estado
inteiro. Quero também cumprimentar o coronel Márcio Robert e a
doutora Márcia; e dizer que eu serei breve. Eu acho que o Deputado
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Cabo Campos já fez a palavra do orador principal, depois V. Exas.
poderão ouvir com certeza a Deputada Valéria Macedo. A deputada
das causas da saúde, sempre conosco em uma série de oportunidades
na Secretaria de Saúde, tratando de pleitos da sociedade. O Deputado
Levi outro grande defensor também das causas da saúde em nosso
Estado. Mas eu queria poder falar, hoje ainda, que, de forma breve e
pedindo a paciência de vocês, não sobre o que dá errado. A gente olha
todo dia, é só olhar o Bom Dia Brasil, olhar o Jornal Nacional e a gente
vai ter um exemplo de saúde que não deu certo. Eu queria falar para
vocês do exemplo da saúde que tem dado certo e aí falar um pouco
sobre os investimentos do Estado na saúde e o que a gente ainda tem
para apresentar para o futuro nesses próximos dois anos. Nem sempre
a realidade do hospital público é a unidade superlotada, de uma unidade
com dificuldades, onde as pessoas são atendidas no chão, onde faltam
às coisas e onde a gente não tem um mínimo de cuidado até de higiene
com a população do Estado. Eu convidaria a todos, se quisessem, para
conhecer algumas unidades de saúde do Estado do Maranhão, para
dizer que a gente ultrapassou essa barreira. Inclusive no Hospital Carlos
Macieira, lá eu estive no dia de ontem, pude mais uma vez constatar o
padrão do hospital. É um padrão que está acima às vezes das redes
privadas do Estado do Maranhão. Inclusive, o hospital, agora está
sendo acreditado. E a gente espera até o fim do ano ter a acreditação
pela ONA. Será o primeiro hospital público do Estado do Maranhão a
ser creditado pela ONA, com a certificação de qualidade, exatamente
porque é um hospital diferenciado. Mas não só o Carlos Macieira, eu
sempre tenho dito. Os hospitais da rede pública do Estado do Maranhão
tem que olhar para o Carlos Macieira como referência e como exemplo.
Eu posso falar para vocês, pedir, por exemplo, para ir a uma unidade
nossa de porta aberta, no caso, a maternidade Marly Sarney, que com
todas as dificuldades que sempre teve na história, hoje está
completamente reformada. Na semana passada, a gente inaugurou a
primeira UTI obstetra do Estado, 10 leitos de UTI. Agora as mães de
parto de alto risco que tiverem alguma dificuldade não ficam mais
competindo pelos leitos que competiam em outras unidades nossas. A
maternidade Marly Sarney foi completamente reformada,
completamente repaginada e ela é hoje outra unidade de saúde. E a
gente, felizmente, não tem mais quando a gente recebeu a gente ainda
tinha, mulheres que tinham de fazer o parto, por exemplo, em cadeiras,
porque a gente não tinha leitos suficientes, a gente ampliou a
oportunidade de maternidade, melhorou a Maternidade Benedito Leite
que fica ali do ladinho da Marly Sarney, eu também convido todos a
irem lá, o padrão da maternidade é um padrão de maternidade da rede
privada, para olhar o SUS que dá certo. E eu acho, deputado Cabo
Campos, porque aqui a gente tem que ter a oportunidade e a gente
sempre apanha muito, e o sistema de saúde pública do Brasil, na
verdade, com todas as habilidades e subfinanciamento que tem, ele é
um sistema que é copiado para o mundo inteiro, porque ele é o único
sistema do mundo, num país desse tamanho, ele é o único país do
mundo que aceitou fazer o desafio de fazer um sistema de saúde público
universal e gratuito e isso não pode ser esquecido. Nos Estados Unidos
e a gente pode falar no “Obamacare”, exatamente era a necessidade
que tinha o governo dos Estados Unidos de preparar o sistema de
saúde para ter alguma forma de compensação, alguma forma de
assistência às pessoas que não tinha assistência nenhuma ao sistema
de saúde, porque lá temos dois extremos ou você é extremamente
pobre e tem acesso ao sistema público, ou você tem alguma quantia de
dinheiro e paga serviços caríssimos na rede privada, lá o sistema não é
público universal e qualquer pessoa tem acesso, e isso a gente tem a
garantia no sistema brasileiro, a gente tem que continuar trabalhando
para garantir que o sistema funcione assim. O SUS, como ele é concebido
hoje é uma invenção brasileira, infelizmente subfinanciado e sobre isso
eu vou falar até para pedir ajuda ao deputado e de toda a Assembleia
Legislativa para aumentar o financiamento do Estado do Maranhão,
que é uma das nossas necessidades urgentes. Mas eu queria falar para
vocês e aí eu vou prometer que não passo mais de 10 minutos para
falar de uma Secretaria de Saúde ou de uma saúde que pode ser plural,
que pode ser pioneira e que pode ser humanizado, e aí a gente não fala

só de hospital, mas a gente fala desde da atenção primária até atenção
terciária a atenção dos hospitais, não adianta ter uma UTI obstétrica se
as mulheres maranhenses não realizam o pré-natal, não adianta eu ter
uma maternidade, a melhor maternidade que atenda gravidez de alto
risco se a mulher chega para fazer o parto sem tido nenhuma exame
anteriormente, por isso que a gente tem investido na reconstrução das
redes de saúde e conversado muito e dialogado demais com os
municípios, a redução da mortalidade materno infantil, ela passa mais
pelo que a gente consegue fazer na atenção primária do que em ter
estruturas hospitalares que deem conta em receber essas mulheres
essas crianças. Em verdade, a gente precisa reconstruir as nossas redes,
mais do que isso, permitir que os municípios de fato tenham capacidade
de fornecer uma atenção primária de qualidade, para isso a gente tem a
Força Estadual de Saúde, que completou um ano nessa semana, para
isso a gente tem a necessidade de fazer, por exemplo, a planificação
que já fizemos em Caxias agora estamos em Balsas. A gente tenta
melhorar o instrumental de saúde de todos os municípios e a gente
tenta fugir do modelo hospitalocêntrico. Em relação à atenção primária,
a gente tem uma certeza, a gente tem de caminhar junto com os
municípios, já que isso é competência deles, mas o Estado tem que
caminhar junto investindo nos municípios para que eles melhorando
atenção primária a gente tem mudança dos nossos indicadores sociais.
Mas mais do que isso, a gente também pode falar de uma saúde pioneira
que lança luzes para quem nunca foi olhado, eu posso falar aqui do
Projeto Ninar, que vai agora até junho inicia sai de onde está hoje e a
gente passa ter uma segunda unidade lá na antiga Casa de Veraneio, a
gente deixa de ter uma casa que era voltada ou que foi tida pela sociedade
durante muito tempo enquanto lugar para se fazer festa, para ser um
estabelecimento de saúde que possa de fato cuidar das pessoas, a gente
passa de ser uma Casa de Veraneio para ser uma casa de apoio, inclusive,
as crianças com problema de neurodesenvolvimento, especialmente as
com microcefalia, bem como para as mães. A casa que servia para Casa
de Veraneio, no projeto ela serve também como uma casa de apoio para
essas mães do interior do estado que vêm a São Luís à procura de
tratamento para suas crianças. Posso falar também do Centro Sentinela,
pioneirismo da Organização Pan-Americana da Saúde, é um projeto
pioneiro que a Organização Pan-Americana da Saúde implantou pela
primeira vez no mundo aqui no Maranhão, já temos duas unidades, ela
serve exatamente para cuidar dessas mães, dessas gestantes e já temos
uma Unidade em Balsas e Unidade agora implantada, recém-implantada
na Maternidade Benedito Leite, vai funcionar como um centro
reprodutivo, onde a mulher vai ter o acompanhamento especifico,
onde a mulher vai poder ter acesso aos métodos contraceptivos e onde
ela vai poder ter toda orientação que precisa para sua vida adulta.
Posso relatar para vocês o caso de um entre tantos casos no dia da
inauguração do Projeto Sentinela, inclusive ela foi a primeira mãe lá a
ser utilizada na Maternidade Benedito Leite, ela tinha 19 anos, tinha
acabado de nascer o seu terceiro filho. Essa realidade, infelizmente,
não é apenas daquela mulher, é uma realidade de várias mulheres no
Estado e para isso ela já foi encaminhada ao Projeto Sentinela para que
ela pudesse exatamente ter esse acompanhamento reprodutivo, porque
obviamente não era mais da vontade dela ter mais outra gravidez, já
que nos 19 ela era mãe do terceiro filho. Durante a semana também
inauguramos a assistência a pessoas com transtornos do espectro
autista, de algum modo, fomos, o Governador foi criticado porque
estaria inaugurando um serviço que já foi inaugurado. E aí, com perdão
da expressão, infelizmente, a crítica é totalmente equivocada, basta
perguntar aos pais e mães dessas crianças se os serviços existia no
Estado em qualquer outro lugar do Brasil, o serviço tal como ele foi
planejado, ele é o primeiro Centro que funciona exclusivamente para
pessoas que têm o transtorno do espectro autista no Brasil. Obviamente,
o Centro de Reabilitação do Olho D’Água, ele já funcionava, o que nós
fizemos foi um adaptação no segundo andar daquele Centro e podemos
colocar agora à disposição dos pais e mães de crianças autistas para
que eles possam ter o acompanhamento, quem tem um filho nessa
condição ou uma filha nessa condição sabe o quanto é duro essa realidade
e o quanto é caro o tratamento na rede privada, infelizmente, não se
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dispunha em serviço exclusivo para eles, e o que nós passamos a ter foi
contratar os principais profissionais, os profissionais mais gabaritados
para desenhar um serviço é que a gente vai poder atender até 84 pessoas,
42 de manhã e 42, à tarde, e eles vão ter sessões todos os dias da
semana, eles não vão ter uma sessão uma vez por semana. Lá eles serão
atendidos de segunda a sexta com especialistas exatamente para que
possam progredir. Então, portanto, esse olhar que se tem para as
pessoas com autismo, é um olhar também pioneiro

SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE CARLOS LULA - Lá
eles serão atendidos de segunda a sexta com especialistas exatamente
para que possam progredir, portanto esse olhar que se tem para as
pessoas com autismo é um olhar pioneiro que esse olhar antes nunca
tinha havido, além, por exemplo, da gente falar de novidades. A gente
vai ter o primeiro UNACON Indígena, Unidade de Tratamento pra
Câncer da população indígena que vai funcionar no hospital de
Imperatriz, lá no Ruth Noleto, a gente está inaugurando em breve, ele
também é uma novidade no Brasil porque a gente não tinha essa
assistência para tratamento de câncer voltada a saúde indígena, deputado
Júnior Verde. Fora isso a gente tem feito reformas de Unidades
Hospitalares que não viam reformas há muito anos, falo aqui do antigo
Hospital Geral, hoje Hospital de Câncer que está sendo reformado, do
Hospital Presidente Vargas destinado a pessoas com doenças
infectocontagiosas, ele não via a reforma há muitos anos. Ele é unidade
construída ainda na década de 40 e durante todo esse tempo,
infelizmente, parecia ser unidade invisível aos olhos do Estado ou
mesmo Socorrão de Presidente Dutra. Quem pode passar por lá sabe
quanto essa unidade prestou serviço a gente, tem prestado serviço, ela
completa 9 anos nessa semana que a gente fala do saudoso governador
Jackson Lago dos 6 anos do seu falecimento a Unidade de Presidente
Dutra vai completar 9 anos de existência e nunca tinha passado por
nenhum tipo de reforma e ela está sendo reformada e vai ser entregue
nova e condizente à população do Estado do Maranhão. Mas, mais do
que isso, além de falar da necessidade de diálogo constante dos
municípios, do pioneirismo mesmo em algumas ações da Secretaria, a
gente pode falar no incremento de qualidade e a busca da melhoria do
serviço público é uma constante nesta gestão, a gente tem procurado
aumentar a transparência da Secretaria, porque hoje ela é de fato
fiscalizada, eu faço, inclusive, questão de vir aqui hoje à tarde perante
a Comissão de Saúde para mostrar os dados da Secretaria do último
quadrimestre de 2016, como manda o LRF. A gente tem buscado a
informatização das nossas unidades de saúde que infelizmente era uma
realidade. Havia unidade de saúde do Estado sequer sem qualquer tipo
de computador ou havia computadores que rodavam ainda com o
Windows 98, obviamente numa realidade como essa é muito difícil a
gente prestar um serviço de qualidade. Falar, por exemplo, em novidades
que podem parecer simples, mas vamos fazer toda a diferença no
futuro, que é a regulação única que começou no dia de ontem, eu tive a
oportunidade de ir lá juntamente com a Dr. Helena Dualibe e faz uma
diferença enorme. Todos os dias, eu recebo pedido de alguém pedindo
um leito pra uma pessoa que está na UPA, pra uma pessoa que está na
Unidade Hospitalar precisando de uma UTI, ou precisando de um
tratamento, ou precisando de cirurgia. A regulação ela funcionava com
duas cabeças. Havia regulação do Estado e havia regulação do município
de São Luís e aí em vez de a gente ter uma central única que condensasse
tudo isso, que tivesse o município e o Estado funcionando ao mesmo
tempo, o município tinha que pedir para o Estado e aí ficava esse
cruzamento: Não, eu já pedi para o Município, o município ainda não
pediu para o Estado. O Estado: ainda não chegou aqui o pedido do
município, mas eu já pedi. Então a gente acaba com isso. Durante
muito tempo, o Estado esteve de costas para o município de São Luís,
hoje a gente está de lado a lado com as mãos dadas. E a gente teve
ontem a prova disso porque a regulação única vai funcionar com os
funcionários do Estado e funcionários do município no mesmo local, a
gente vai ter um sistema só que vai funcionar junto para essa transição
para gente de fato ter uma regulação única que funcione para toda
sociedade. A regulação funciona, gente, quando eu tiver certeza de que

ninguém vai precisar mais chegar ao Secretário de Saúde pedindo leito
desesperadamente porque o sistema vai rodar sozinho e em relação a,
eu disse aqui no começo, nunca se investiu tanto na história do
Maranhão em saúde quanto se tem investido nos últimos dois anos. A
gente chegou a 2016, já investiu mais de dois bilhões de reais em saúde
no Estado. Foi um salto de 500% em 10 anos. Em 2005, ao final de
2005, o Estado investia em torno de quatrocentos milhões de reais por
ano em saúde. Ainda assim, Deputado Cabo Campos, é pouco. A
Secretaria, não é segredo para ninguém, ela é deficitária. Ela tem um
déficit todo mês e é uma dificuldade que a gente tem, inclusive a gente
dorme pensando em números, porque para saber como equacionar
essa dívida. De 2014, a gente já herdou uma dívida de cento e oitenta
milhões. Hoje a dívida da Secretaria está em pouco mais de duzentos
milhões de reais, é muito dinheiro. E a gente precisa obviamente do
esforço de todos, por quê? Porque há uma injustiça, não é que o estado
tenha investido pouco dinheiro. O estado tem investido dinheiro demais.
A União que não tem olhado para o Estado do Maranhão e eu dou um
exemplo simples, gastamos na rede de saúde hoje mais de cento e vinte
milhões de reais por mês. Desses, vinte e cinco milhões são da União;
o restante é de recurso do Tesouro Estadual. Esse recurso podia estar
sendo investido em outra coisa, mas é investido apenas tão somente
no custeio e na manutenção das nossas unidades de saúde. E por que
isso? Porque, historicamente, o Estado nunca foi observado. Em 2015,
o Governo Flávio Dino assume com a per capita de R$ 137. O que é
isso, gente? Se pegarmos o que a união repassa para o Estado, somando
Estado e Municípios e dividir por nossa população, por ano, a União
investe R$ 137 por habitante no Estado do Maranhão. O que podemos
fazer com R$ 137 por ano com o serviço de saúde, Deputado Cabo
Campos? Nada. Nós não chegamos sequer à média nacional. A gente
não pede muita coisa. Em dois anos, Deputado, com a ajuda de V.
Exas., com a ajuda dos Deputados, da FAMEM, da bancada federal,
conseguimos já o maior incremento da história, passamos de R$ 137
para R$ 159 por habitante, R$ 22 em dois anos. Pode parecer pouco,
mas é o maior incremento da história, mas a gente não pede muito, a
gente só quer que a União repasse para o Estado do Maranhão, pelo
menos, a média nacional. Não é possível, durante esse tempo inteiro e
ter vivido durante 50 anos e a gente continuar como o antepenúltimo
Estado a receber recursos da União, e nenhum fundamento que a União
queira dizer justifica tamanho desprezo pelo Estado. A nossa capacidade
instalada é maior que a da maioria dos Estados, a nossa produção
também, então, se há algo que a gente pode pedir, neste Dia Mundial
da Saúde, é o esforço concentrado do Legislativo estadual, dos nossos
representantes no Legislativo federal para continuar pressionando o
Ministério da Saúde, porque a gente precisa habilitar os nossos
serviços, todos os hospitais regionais que foram inaugurados. E aí eu
falo em 5, a tentar fazer um cinturão de contenção, para São Luís, não
receber mais tantos pacientes, porque são hospitais resolutivos:
Pinheiro, Santa Inês, Imperatriz, Bacabal, Caxias. Todo esse esforço
está sendo bancado exclusivamente com recursos do Estado, porque
esses hospitais ainda não foram habilitados pelo Ministério,
inexplicavelmente. Se há algo que a gente pode fazer, que a gente
poderia pedir aqui no Dia Mundial da Saúde é esse esforço dos
Legislativos estadual e federal para forçar o Ministério da Saúde a
aumentar a per capita do Estado, como? Pelo menos habilitando os
serviços que nós já temos, e a gente é muito, o município de São Luís,
o Estado do Maranhão e vários municípios do Estado com serviços
funcionando exclusivamente com base no recurso próprio. Se há algo
que a gente pode pedir no Dia Mundial da Saúde, é que o estado do
Maranhão passe a ser olhado com a dignidade e o respeito que ele
merece. Obrigado, bom dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Queridos, antes de passar a palavra para o irmão
Levi Pontes, eu gostaria de ceder, Deputado Levi Pontes, com seu
consenso, 3 minutos para a nossa Dra Márcia e o nosso Coronel
Robert, para que eles também possam se manifestar. Estamos de acordo.
Dra. Márcia, por favor, Dra. Márcia.
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A SENHORA DOUTORA MÁRCIA – Bom dia a todos e a
todas, neste momento, eu quero representar a saúde mental aqui e
agradecer ao Deputado Cabo Campos pelo convite, ao nosso querido
amigo Arnaldo por sempre lembrar e cumprimentar a todos em nome
de doutora Helena, já que foi considerada a mãe de todos nós, ela é uma
grande mãe para a saúde mental. Parabenizar o nosso Secretário de
Estado, doutor Carlos Lula, pela brilhante explanação com relação à
saúde e dizer que, doutor Carlos, é isso mesmo, hoje a saúde do
Maranhão e a saúde de São Luís elas sobrevivem por causa desses
grandes guerreiros que aqui somos e lhe dizer que a saúde agora também
é pensada de forma quaternária, onde chamamos a comunidade a
participar desse processo, porque não adianta termos um movimento
de secretarias, de profissionais da saúde, de legislativos, se a gente não
chama também a responsabilidade da comunidade, como doutora Helena
colocou muito bem com relação à família, hoje os nossos grandes
exemplos partem da família, e a senhora está de parabéns, doutora,
porque hoje a senhora é uma grande representação de família da cidade
de São Luís. Dizer também que o Governo do Maranhão ele está
lançando uma campanha, “Depressão vamos conversar” e isso é
fundamental, e o Conselho Municipal de Saúde vem também trazendo
junto ao Conselho Nacional de Saúde, mais direitos e menos depressão.
O próprio Ministério da Saúde diz que até 2020 a depressão vai ser a
doença do século, a que vai mais matar e ela já vem acontecendo isso,
e normalmente a depressão ela é vista como: você não tem nada para
fazer, isso é frescura, desculpe, a palavra, mas linda a tua posição, e
isso vai fazendo com que a pessoa que tenha depressão, ela não busque
os serviços de saúde e automaticamente, para tentar compensar a
depressão, ela envereda na dependência química, que é o nosso grande
“Q” hoje das discussões que a gente conversa com o deputado, fazendo
com os serviços voltados para dependência química eles estejam cada
vez mais eficientes e eficazes, e o abraço, deputado, ele salva vidas, o
senhor disse um dito popular de que prevenir é melhor que remediar e
na saúde a gente usa o prevenir é o melhor remédio, porque o abraço, o
respeito, o carinho, serviços que estão de portas abertas, como nós
temos, só vão ser eficazes se todos participarem. E eu entendo que
hoje falar de saúde neste dia tão importante, que é o 7 de abril, é chamar
todos para esta responsabilidade, não adianta nosso querido Secretário
de Estado, nós termos hospitais da maior magnitude se a comunidade,
se todos não fizerem esses esforços de andarmos juntos porque muitas
vezes nós temos este hospital que continua sendo buscado só quando
a doença é muito grave e aí o tratamento encarece, e aí a gente vai ter
mais dificuldades no processo de reabilitação. E aí eu quero finalizar
agradecendo o convite e dizendo que o município de São Luís, por
meio do Centro de Atenção Psicossocial, álcool e outras drogas, está
fazendo um grande movimento de prevenção, essa prevenção ela vai
desde estarmos presentes na comunidade levando orientações básicas
como ter mais cuidado, se olhar mais, se perceber enquanto sujeito,
fazer sempre uma faxina mental, jogar fora tudo aquilo que está nos
fazendo mal e fazermos parte de uma saúde de uma forma geral. Muito
obrigada pelo convite e uma boa saúde para todos nós, inclusive a
saúde mental. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Antes de chamar nosso Tenente Coronel, quero
saudar o nosso soldado Damião Reis, que está aqui nos representando,
seja bem- vindo, Damião, ele é do Batalhão de Operações Especiais da
Polícia Militar, a gente sai de casa, o policial ao sair de casa, ele não
sabe o que vai acontecer com ele, ele pode fazer um parto, salvar uma
vida, entrar num tiroteio e eu quero saudar essa briosa corporação
militar que temos aqui, a Polícia Militar, quero saudar uma jovem
linda, a menina mais linda do mundo, Laila Marques Campos, está lá
no fundo, fica de pé fica, filha, para que todos possam te olhar.
Coincidentemente, é minha filha. Eu quero passar a palavra para esse
herói que representa essa maravilhosa corporação, que é o Corpo de
Bombeiros, também vai usar três minutos, que é o nosso Tenente
Coronel Robert.

O SENHOR TENENTE CORONEL ROBERT - Bom dia a
todos, eu quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado Cabo
Campos, na pessoa de quem eu cumprimento algumas autoridades.
Entendemos que a Emenda Parlamentar destinada pelo nobre deputado
ela é de extrema importância, haja vista que ela é direcionada para uma
aquisição de mais um aparelho desencarcerador e a minha missão é
explicar em poucas palavras o que seria a importância desse aparelho
para o atendimento pré-hospitalar. O Corpo de Bombeiros Militar do
Maranhão ele como um fenômeno comum dos demais Corpos de
Bombeiros do Brasil ele, nos últimos vinte anos, cresceu bastante em
suas atividades. Então o que outrora era somente, entre aspas, somente,
o combate a incêndio, hoje nós já temos as várias atividades, uma delas
é atendimento pré-hospitalar que, por sua vez, tem uma especificidade
que seria o salvamento veicular. Quero cumprimentar o Major Lima,
que é um dos especialistas nessa atividade de salvamento veicular e o
Tenente Paulo Sergio que são do Corpo de Bombeiros também. Senhores,
então continuando o raciocínio, quando acontece o acidente veicular
muitas das vezes essa vítima, ou essas vítimas, elas apresentam uma
necessidade de desencarceramento, aí que entra o desencarcerador. Hoje,
as nossas unidades possuem esse desencarcerador, todas nossas
unidades, nossos bombeiros, os batalhões de Bombeiro Militar,
contudo no Batalhão que estará destinado, o Excelentíssimo Senhor
Cabo Campos ele teve um raciocínio bem interessante, porque lá há a
necessidade de também um desencarcerador de salvamento pesado, ou
seja, por ter muitos veículos de grande porte então esse desencarcerador
é que vai fazer a retirada das ferragens dessa vítima, não é tirar as
vítimas das ferragens, é tirar as ferragens da vítima para poder tirar
com segurança essa vítima e ter qualidade. Então, muito tem se discutido
que você tem... Fala-se do tempo resposta a um socorro. Nada
adiantaria, claro, se você fizer um acionamento errado, ligar o 193
rapidamente, o acionamento foi rápido também com boa resposta, e
chegando lá não pudesse tirar a vítima das ferragens. Então, mais uma
vez, agradeço em nome do meu comandante geral coronel Célio Roberto,
que é um militar que está sempre se destinando, voltado a esse tipo de
salvamento, de atividade, de peculiaridade em um salvamento e
destinando treinamentos. Eu quero mais uma vez agradecer, deputado,
e obrigado pessoal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Eu quero agradecer ao coronel pelo esclarecimento.
E sem delongas chamar aquele que é meu vizinho de cadeira ali, eu não
sou bobo, sentei do lado de um médico, que ali todo dia eu me consulto.
Ele está enjoado já de mim. Ele me chama muito atenção, briga comigo
todo dia, que é meu irmão deputado Levi Pontes, que é meu irmão de
farda porque ele é policial militar também.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Muito boa
tarde a todos. A gente pede desculpa pelo adiantar, mas devido
importância do tema e desta sessão gostaríamos de pedir um pouco de
tolerância e amabilidade de todos. Cumprimento o senhor Presidente
desta sessão, deputado ilustre Cabo Campos e os demais deputados
que se encontram nesta solenidade, autor deste projeto e se antecipou
a mim como sempre, pois ele é mais jovem e mais ágil. Em especial os
meus cumprimentos a Sua Ex.ª Senhor Carlos Lula a quem tenho um
carinho e uma deferência toda especial desde sua infância, por laços de
amizade com a sua mãe. E dizer já de antemão ao nobre secretário, que
ele me contemplou enormemente com a sua fala, portanto sou
extremamente prolixo como todo parlamentar tem que ser, que é através
da palavra, do encantamento e da força que a gente tem, mas Lula,
obrigado porque você já falou 80% do eu ia falar. Helena Duailibe, já
foi dito tudo sobre ela, a conheço desde quando voltei do meu
aprendizado de médico no Rio de Janeiro e realmente o que mais me
tocou na fala que ela realmente é a mãe de todos nós como secretária,
além de mãe mesmo, esposa, conheço a religiosidade, portanto sou
suspeito para falar da minha amiga Helena. E me emociono muito
quando vejo a Dra. Helena ainda, assim como eu, nessa luta diária pelo
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SUS. Márcia, sem comentários, porque ela fala daquilo que eu entendo,
como médico, que existe de mais importante dentro desta medicina que
tanto amamos e que vou morrer como médico de uma forma, ou seja,
como sacerdócio. O coronel Márcio, agradecer a sua presença, estender
a todos não só do Corpo de Bombeiros, do coronel Célio, mas também
da Polícia Militar e às demais que compõem a nossa segurança pública.
Senhoras e senhores, para mim não poderia deixar de me expressar
como médico, que já estou nesta luta há quase meio século. O Dia
Mundial da Saúde, que será comemorado amanhã, coincide com a data
da criação da Organização Mundial da Saúde, em 1948, data que nasceu
a nossa secretária. Estou tentando descontrair um pouco, porque dizem
que sou um coronel muito fechado e estou aprendendo isso com o
deputado Cabo Campos, que é o deputado mais lindo da Assembleia.
Doutor Lula, acabaram de me perguntar se o Senhor era médico e eu
disse que estava acima disso tudo, porque diz um provérbio do nosso
interior, que de médico e doido todos nós temos um pouco. O senhor
aceitou esse desafio e com certeza sua cabeça vai sair mais branca do
que a minha no final desses anos. Mas a Organização Mundial de
Saúde, Márcia, tem tentado definir o conceito de saúde, é muito difícil,
porque as pessoas pensam que é só ausência de doença ou de
enfermidade qualquer. Um engano, não é Márcia? Além desse quadro,
também temos que pensar no social, no psíquico que é muito
importante, que não preciso repetir as suas palavras. Mas qual foi e
qual deve ser a intenção do deputado Cabo Campos em fazer esta
homenagem? Nós queremos usar vocês, a imprensa, essa TV Assembleia
e todos os organismos, para sensibilizá-los sobre a saúde. Porque a
saúde, Márcia, está muito associada à educação do nosso povo. O
nosso povo se não aprender a exercer sua cidadania e buscar o que os
serviços públicos oferecem, estaremos fracassando. Passei a vida,
Márcia, brigando com essa história de medicina curativa, mostrando
aos políticos, principalmente desta Casa, e aos prefeitos que qualidade
de saúde é desospitalização, é medicina preventiva. Isso venho brigando,
e a Helena sabe disso, com a intimidade que tenho de falar Helena, há
décadas e graças a Deus parece que estamos mudando esse paradigma,
que é pensar na saúde primária, na prevenção das patologias para que
não sobrecarregue o sistema com leitos, hospitais, UTIs, muito cara,
muito necessária mas, infelizmente, não é essa a medicina que vai
resolver os nossos problemas, principalmente dentro da filosofia do
SUS. E aqui eu quero dizer, com a permissão do nosso querido
secretário, que ele já relatou aqui a grandeza do nosso governador, que
não é a função institucional em relação à medicina primária, básica,
mas o governador está ajudando os prefeitos como um governador
municipalista descentralizando essas ações. Como disse a minha queria
Márcia, este ano estamos nos dedicando, e com a maior justiça do
mundo, ao tema escolhido que é a depressão. Não quero aqui competir
com a Márcia sobre depressão, que atinge 350 milhões de pessoas no
mundo e acredito Márcia, que é muito mais, porque existe o estigma,
eu mesmo como ginecologista e obstetra me preparei para cuidar dessas
doenças, me especializei nisso, porque sei que as mulheres têm
dificuldade em chegar para seu médico e se queixar, mas no fundo o
grande problema é o problema de inadequação psíquica que a gente
chama de inúmeras patologias, por isso é que fiz por esse lado, como
fiz dois danos de sexologia. Sou e fui o primeiro sexólogo do Maranhão,
que pouca gente sabe, porque a grande demanda dos consultórios tem
essa mistura de problemas emocionais, sexuais, desarranjos familiares
que estão envolvidos no dia a dia das nossas mulheres e
consequentemente para os homens. Até porque essas patologias não
têm grupo etário, não têm idade. Pode acontecer com a filha do Cabo
Campos como com ele também. Então é preciso que a gente chame a
atenção de todos neste Maranhão que é preciso sim, e é um direito
nosso, é obrigação nossa assistir a todos. Destacar essa mudança que
está acontecendo no Maranhão, que eu ia destacar aqui, mas o Lula já
fez com muita propriedade, sobre os avanços enormes na saúde do
Maranhão. O que me emociona a trabalhar para este governo não são
70 hospitais, que não são hospitais, que o Ministério não entende a
distribuição geográfica, a construção porque não existe lógica, por isso
é que o Dr. Lula é privilegiado com o governador. Estamos tentando,

depois de tantos anos, Helena, mostrar que tem uma lógica o SUS, que
é a melhor lei que existe neste país. Os avanços na saúde, já foram ditos
aqui pelo nosso ilustre secretário, mas eu queria destacar, com a
permissão do Dr. Lula, ás vezes não é um prédio físico, as estruturas
maravilhosas, das ferramentas que eles têm, ela transcende o
materialismo. As instalações de primeiro mundo que conheço todas,
como médico, que me orgulha porque antigamente tudo que era público,
era lixo. Hoje não, temos uma política também de qualidade dessas
ferramentas, mas, acima de tudo, de recursos humanos, de humanização,
de sensibilidade com esses programas que o Dr. Lula falou que me
orgulha e me emociona, tipo Ninar, tipo Autismo que já foi falado
muito bem. Eu fui diretor, Márcia, diretor da Benedito Leite, do Materno
Infantil nos tempos idos e sei o quanto a gente tinha dificuldade para
manter uma mãe viva e uma criança viva. Hoje graças a esses projetos
que incorporamos é que nos orgulhamos e nos emocionamos com o
governo que está aí. Quando vejo, Dr. Lula, na educação, a escola digna
em que as crianças chegam e abraçam a gente sem saber o nome: ‘moço,
que colégio grande, tem piso, tem banheiro que a gente não tinha, fazia
fora’. Isso na minha idade haja coração para segurar a emoção. Como é
o programa do governador se eu posso receber carta com letra difícil
dizendo: governador, eu era cego e não sabia. Eu agora estou
escrevendo para o senhor. Obrigado. Isso é de uma emoção. Por isso
é que falo sempre e defendo veementemente as nossas políticas públicas,
porque acredito piamente nos propósitos éticos, familiar, legais,
transparente do nosso governador e da nossa equipe de governo. Porque
ele realmente soube escolher a sua equipe. Falar no quadro de crise
todo mundo sabe, mas temos o prazer de estar inaugurando a toda
hora, todo dia e que não tem é tempo na agenda do nosso governador.
Só para os senhores terem uma ideia, e a TV Assembleia, e a Rádio
Assembleia, nós temos hoje mais de 830 obras em andamento no
estado do Maranhão, neste momento de crise. Tenho muita esperança
na Casa da Mulher, naquela inauguração de ontem, o Sistema Integrado
de Atenção à Criança e à Juventude. Falaria desse tema, se o deputado
Cabo Campos tivesse providenciado o almoço, mas infelizmente falar
do nosso governo, das nossas políticas, Lula, eu passaria dias falando.
Por que estou abusando dos senhores e das senhoras? É porque não
temos um sistema de mídia no Maranhão, então teríamos dificuldade
se não fosse este palanque, este púlpito de divulgar as nossas ações.
Portanto, como médico, dizer Dr. Lula, que esse nosso investimento
maciço em saúde que o nosso governador faz, que também está fazendo
em uma coisa, Márcia, chamada saneamento básico, que é muito
importante como ferramenta da saúde. Nós vamos sair de 4% de
saneamento na capital para 70%, porque o nosso governador já cumpriu
com 60% das suas promessas de campanha e tenho absoluta convicção
que em quatro anos, que será pouco, vamos cumprir com 100% das
nossas obrigações. Como falei na medicina preventiva, Márcia, Helena,
aprendi depois de velho agora com o nobre colega nosso que me orgulho
em ser colega dele, que chamei aqui na Assembleia, é uma outra medicina,
e a gente vivendo e aprendendo, porque na vida e na medicina ninguém
sabe nada, é medicina paliativa. E vou defender isso agora nesta tribuna.
Que basicamente o que é isso? Eu imagino que pouca gente saiba. É,
por exemplo, os nossos pacientes terminais, que tem um descaso
enorme com esses pacientes. Já vai morrer mesmo, é um câncer, é uma
doença incurável e nos abandonamos. Não tem mais jeito, Jesus está
chamando, vamos rezar um tango argentino! É isso que a gente ouve
dentro dos hospitais até com os próprios colegas de profissão, a quem
reputo que tenho ética e jamais critiquei um colega médico e nem
também um colega deputado. Deus julga todos nós, e tentando ser
justo e honesto. Mas essa medicina que me chamaram de paliativa, tem
que ser! E esse povo que sofre, que está em um leito de casa,
abandonado, com dificuldade de respirar, fazendo quimioterapia, com
dificuldade de locomoção, senhor secretário, precisa do nosso olhar.
Porque sei o que você pensa como ser humano. Eu sei o que o nosso
governador pensa. Então vamos conversar sobre essa medicina paliativa
que é humana, que é isso que o nosso governador tenta administrar.
Claro que não vamos esquecer a medicina curativa, hospitalocêntrica,
que precisa de UTI, de exames completos, para isso vamos melhorar
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sim, Dr. Lula, já fomos juntos duas ou três vezes a Brasília para tentar
reverter essa injustiça, essa imoralidade que são as políticas do
Ministério no que diz respeito à per capita do Maranhão. O senhor
sabe que pertenço a essa Comissão de Saúde, sou o Presidente dessa
Comissão de Saúde e também da Comissão Parlamentar da Saúde, que
vou lutar por aquilo que considero que existe de mais importante na
minha vida que é a medicina. Minha gente, emocionado eu agradeço o
carinho da presença de vocês, a atenção com que os senhores e as
senhoras nos ouviram, à imprensa, televisão e rádio que são os nossos
comunicadores. E Lula, meu irmão, conte comigo para tudo que diz
respeito à saúde, porque vou ver aqui com o dono da casa, que é o
deputado Cabo Campos, para saber se a gente pode lhe dar não sei se
um diploma de médico para acabar com essas falácias ou um título
honorário de médico, não sei se isso existe também. Mas tenho absoluta
convicção, até que o José Serra já deu esse exemplo, como belíssimo
ministro da Saúde, nós estamos felizes com a sua gestão transparente,
digna e honrada orientada pelo nosso nobre governador. Tenho fé,
muita esperança e confiança em Deus, Helena, de que vamos ter a
saúde que lutamos, que precisamos e que o nosso povo tanto merece.
Muito obrigado a todos os convidados. Muito obrigado a todos os
convidados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Os senhores entenderam por que eu fico do lado
do Dr. Levi Pontes? Qualquer coisa eu pergunto para ele. Outro dia ele
queria me dar um chá e eu disse: ‘não, isso é do tempo da minha avó,
Levi’. Queridos, antes de encerrar a sessão vamos ficar de pé um
pouquinho, por favor, os convidados também, a Mesa. Eu quero pedir
uma salva de palmas para todo mundo que faz a Saúde no Maranhão,
por favor. Obrigado a todos e a todas. Nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada esta Sessão Especial.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 011 /2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 814 /2017
Republicar por Incorreção

Dispõe sobre a extinção e criação de Cargos
Comissionados no Quadro de Pessoal Temporário
da Creche da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º- Ficam extintos 26 Cargos Comissionados do Quadro
de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão na forma do Anexo I desta Resolução.

Art. 2º - Ficam criados com base no art. 31, inciso III, da
Constituição do Estado do Maranhão, 26 Cargos Comissionados no
Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa, para exercício
na Creche da Assembleia Legislativa, conforme o disposto no Anexo
II.

Parágrafo Único. Os cargos de que trata o caput desse artigo,
passam a ser parte integrante da estrutura de cargos da “Creche
Sementinha” especificada no Anexo da Resolução Legislativa nº 315/
93 de 14 de dezembro de 1993.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Resolução
correrão à conta do orçamento próprio da Assembleia Legislativa.

Art. 4º- Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de abril de 2017.

Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputada NINA MELO -
Segunda Secretária, em exercício.

RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
SÉRGIO FROTA – PRESIDENTE
JUNIOR VERDE
FRANCISCA PRIMO
FÁBIO BRAGA
BIRA DO PINDARÉ
EDUARDO BRAIDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2017 – Emitido ao PROJETO LEI Nº 001/

2017, que institui o Projeto “Remição pela Leitura” no âmbito dos
Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Poder EXECUTIVO
RELATOR: Deputado SÉRGIO FROTA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de abril de 2017.

ANTONIO GUIMARÃES DE FREITAS
Secretário da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES, NO
ÂMBITO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 11 DO MÊS DE ABRIL, DO
ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, PROCEDIDA
PELO SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO PRESIDENTE
DA COMISSÃO, NOS TERMOS DOS INCISOS VI E XXI, DO
ART. 40, DO REGIMENTO INTERNO.

PRESENTESA OS SENHORES DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE

PAUTA DA REUNIÃO:
PROJETO DE LEI Nº 048/2017 – INSTITUI, no âmbito do

Estado do Maranhão, o direito a uma folga anual para realização de
exames de controle do câncer de mama e colo do útero e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputada NINA MELO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO  PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 049/2017 – DISPÕE sobre a

obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços de telefonia,
de TV a cabo, de cartão de crédito e similares manterem em suas
páginas na internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar
a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via
internet.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado LEVI   PONTES
PROJETO DE LEI Nº 050/2017 – DISPÕE sobre a instalação,

por parte das concessionárias e permissionárias de serviço público de
transporte coletivo de pessoas, de dispositivo de pânico que gere a
mensagem “Socorro! Assalto” nos letreiros luminosos dos veículos
para informar a ocorrência de assaltos e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 051/2017 – CRIA o Programa de

Fisioterapia para Idoso (Fisioterapia Geriátrica) em toda rede estadual
e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
PROJETO DE LEI Nº 052/2017 – INSTITUI o mês de

dezembro como “Dezembro Cinza”, destinado a homenagear os
Policiais e Bombeiros Militares falecidos em decorrência da profissão
Militar.

AUTORIA:  Deputado CABO CAMPOS
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 053/2017 – INSTITUI no âmbito do

Estado do Maranhão, o Cadastro para Bloqueio de Propaganda.
AUTORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 049/2016 ( MENS. GOV. Nº 012/

2017) – INSTITUI o Programa Maranhão Verde, destinado a fomentar,
e desenvolver projetos voltados para apoio à conservação e recuperação
ambiental.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MARCO AURÉLIO
PROJETO DE LEI Nº 048/2017 – INSTITUI, a gratuidade,

na rede pública de saúde e de educação, no âmbito do Estado do
Maranhão, da realização de exames, avaliação, identificação e
rastreamento para diagnóstico precoce do autismo e dá outras
providências.

AUTORIA:  Deputada NINA MELO
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2017

– CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor PAULO
AUGUSTO DA TRINDADE.

AUTORIA:  Deputado RAIMUNDO CUTRIM
RELATORA: Deputada FRANCISCA PRIMO

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 013/2017
– CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão”,
ao Magistrado, Doutor SEBASTIÃO  JOAQUIM LIMA BONFIM.

AUTORIA:  Deputado STÊNIO REZEND
RELATOR: Deputado LEVI PONTES

REDISTRIBUIÇÃO:
PROJETO DE LEI Nº 188/2016 – OBRIGA as empresas que

desenvolvem atividades de comércio de bens e às prestadoras de serviços
de qualquer natureza, no âmbito do Estado do Maranhão, a
disponibilizarem crédito ou reembolso imediato, para pagamentos
efetuados em duplicidade por consumidores e dá outras providências.

AUTORIA:  Deputado JOSIMAR DO
MARANHÃOZINHO

RELATOR: Deputado LEVI PONTES
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 11 de Abril de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 071/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 032/2017, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui a “Semana Estadual de
Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos”, a ser realizada,
anualmente, na primeira semana do mês de junho.

A semana de que trata a proposição de Lei, passará a ser
comemorada, anualmente, na primeira semana do mês de junho,
passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão.

Nos termos do presente projeto de Lei, na Semana Estadual de
Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos acontecerão palestras,
debates e painéis com especialistas, técnicos, bem como atividades
voltadas para o incremento dos cuidados que devem ser tomados na
prevenção de acidentes domésticos, especialmente com idosos, em
locais previamente divulgados, além de outras ações que órgãos
interessados julgarem necessários. Essa medida por si só, atende a
pertinência da matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.
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Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa

ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 032/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 11 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio  - Presidente
Deputado  Antônio Pereira- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 072/2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 026/2017, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
implantação de medidas de informação e proteção à gestante e
parturiente contra a violência obstétrica no Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, propõe implantar medidas de
informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência
obstétrica no Estado do Maranhão e divulgação da Política Nacional
de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Nos termos do presente projeto, considera-se violência
obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital,
por um familiar ou acompanhamento que ofenda, de forma verbal ou
física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no período
de puerpério.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e de competência comum, nos termos do que dispõe o
dispositivo constitucional (Art. 23, inciso II, da CF/88), não havendo
óbice para a sua aprovação.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto apresenta inconstitucionalidade, no
que se refere à delegação de atribuições ao Poder Executivo.

Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado,
sugerimos, a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

026/2017, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 026/2017, nos termos do
voto do relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio  - Presidente
Deputado  Antônio Pereira- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 026/2017

Dispõe sobre a implantação de medidas de
informação e proteção à gestante e parturiente
contra a desumanidade obstétrica no Estado do
Maranhão.

Art. 1º - A presente Lei tem por objeto a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
desumanidade obstétrica no Estado do Maranhão e divulgação da
Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Art. 2º - Considera-se desumanidade obstétrica todo ato
praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou
acompanhamento que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres
gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no período de puerpério.

Art. 3º - Para efeitos da presente Lei considerar-se-á ofensa
verbal ou física, dentre outras, as seguintes condutas:

I – Tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não
empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça
se sentir mal pelo tratamento recebido;

II – Fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer
comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou duvidas;

III – Fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer
característica ou ato físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias,
evacuação e outros;

IV – Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e em
trabalho de parto;

V – Tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e
nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz;

VI – Fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de
uma cesariana quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos
imaginários ou hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação
dos riscos que alcança ela e o bebe;

VII – Recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma
emergência médica;

VIII – Promover a transferência da internação da gestante ou
parturiente sem a análise e a confirmação previa de haver vaga e garantia
de atendimento, bem como tempo suficiente para que esta chegue ao
local;

IX – Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de
sua preferência durante todo o trabalho de parto;

X – Impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exterior”,
tirando-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular,
caminhar até a sala de espera, conversar com os familiares e com seu
acompanhante;

XI – Submeter a mulher a procedimentos dolorosos,
desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de
pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, exame de
toque por mais de um profissional;

XII – Deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta
assim o requerer;

XIII – Proceder a episiotomia quando esta não é realmente
imprescindível;

XIV – Manter algemada as detentas em trabalho de parto;
XV – Fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir

permissão ou explicar, com palavras simples, a necessidade do que
esta sendo oferecido ou recomendado;

XVI – Após o trabalho de parto, demorar injustificadamente
para acomodar a mulher no quarto;

XVII – Submeter a mulher e/ou o bebe a procedimento feitos
exclusivamente para treinar estudantes;
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XVIII – Submeter o bebe saudável a aspiração de rotina ou

procedimento na primeira hora de vida, sem que antes sido colocado
em contato pele a pele com a mãe e de ter tido a chance de mamar;

XIX – Retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o
bebê ao seu lado no Alojamento Conjunto e de amamentar em livre
demanda, salvo se um deles, ou ambos necessitarem de cuidados
especiais;

XX – Não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco)
anos ou com mais de 02 (dois) filhos sobre seu direito a realização de
ligaduras nas trompas gratuitamente nos hospitais públicos e
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS);

XXI – Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre
acesso para acompanhar a parturiente e o bebe a qualquer hora do dia.

Art. 4º - Os estabelecimentos hospitalares deverão expor
cartazes informativos contendo as condutas elencadas nos incisos I a
XXI do artigo 3º.

§1º - Equiparam-se aos estabelecimentos hospitalares, para os
efeitos desta Lei, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e os
consultórios médicos especializados no atendimento da saúde da mulher.

§2º - os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites
para a denuncia nos casos de violência, quais sejam, as referidas nas
seguintes alíneas:

a) Exigir o prontuário da gestante e da parturiente no hospital,
que deve ser entregue sem questionamentos e custos;

b) Que a gestante ou parturiente escreva uma carta contando
em detalhes que tipo de violência sofreu e como se sentiu;

c) Se o seu parto foi nos Sistema Único de Saúde – SUS, envie
a carta para a Ouvidoria do Hospital com cópia para a Diretoria Clínica,
para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de
Saúde;

d) Se o seu parto foi em hospital da rede privada, envie a carta
para Diretoria Clínica do Hospital, com cópia para a Diretoria do seu
Plano de Saúde, para a ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar)
e para as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde;

e) Consulte um advogado para as outras instancias de denuncia,
dependendo da gravidade da violência recebida;

f) Ligue para a Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180
(Decreto nº7.393, de 15 de dezembro de 2010).

Art. 5 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 088/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 044/2017, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araújo, que institui a “Semana Estadual do Rim”, do
Combate à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado, a
ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de março.

A semana de que trata a proposição de Lei, passará a ser
comemorada, anualmente, na segunda semana do mês de março,
passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão.

Nos termos do presente projeto de Lei, a Semana Estadual do
Rim, do Combate à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente
Transplantado tem como objetivos: Estimular a reflexão sobre os
problemas do portador de Insuficiência Renal Crônica e incentivo a
doação e transplante de rins; Sensibilizar a sociedade e o poder público
sobre o seu papel na melhoria da qualidade de vida do Portador de
Insuficiência Renal Crônica e do Transplantado; Estabelecer que a
creatinina sérica e a pesquisa de proteína na urina façam parte dos
exames médicos anuais. Essa medida por si só, atende a pertinência da
matéria.

É o que havia a relatar.
Passo a opinar.
Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece

procedimentos e competências para um diploma normativo adentrar
validamente o ordenamento jurídico.

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração
das normas jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão
vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração
das espécies normativas é um dogma corolário à
observância do principio da legalidade, consagrado
constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder
competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao projeto de lei torna evidente não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta
Augusta Casa.

Embora a matéria em análise, seja de natureza legislativa,
verifica-se que o presente Projeto apresenta inconstitucionalidade,
no seu art. 3º, no que se refere à delegação de atribuições ao Poder
Executivo. Desta forma, com o intuito de sanar o vício apontado,
sugerimos, a sua aprovação com a supressão do mencionado
dispositivo.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que

preceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua
aprovação, presente os pressupostos de ordem constitucional e
regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 044/2017, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”,

em 11 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio  - Presidente
Deputado  Antônio Pereira- Relator
Deputada Francisca Primo
Deputado Eduardo Braide

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 090 /2017

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 031/2017, de
autoria do Senhor Deputado Estadual Wellington do Curso, que dispõe
sobre a doação de brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-
juvenil e vestuário apreendidos no Estado.

A proposição, em epígrafe, propõe destinar brinquedos,
equipamentos, peças de vestuário e materiais de uso infanto-juvenil
que venham a ser apreendidos por qualquer motivo no Estado e que
possam ser reaproveitados à adoção, preferencialmente, às instituições
filantrópicas e de caridade.

A proposição, em análise, determina ainda, que os brinquedos
somente poderão ser doados quando não apresentarem caraterísticas
nocivas à saúde.
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Conforme descrito na proposição de Lei, a autoridade fazendária

ou policial que fizer a apreensão das mercadorias enviará ofício ao
órgão competente indicando a quantidade e qualidade das mercadorias
apreendidas.

Em primeiro lugar, cumpre destacar, que as disposições a
respeito de bens apreendidos que se caracterizam como produto do
crime consubstanciam de matéria de natureza processual penal; estão,
portanto, adstritas à Lei Federal, nos termos do disposto no art. 22,
inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, assinale-se que, ao conferir atribuições a outros órgãos
do Estado, o projeto em apreço incorre em vício de iniciativa.

Desse modo, visando aprimorar o texto original do projeto de
Lei, retiramos os dispositivos inconstitucionais, conferindo assim, ao
Poder Executivo maior discricionariedade no trato da matéria, o que
sugerimos a sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DA RELATORA:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº

031/2017, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 031/2017, nos termos do
voto da relatora.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio - Presidente
Deputada Francisca Primo- Relatora
Deputado Antonio Pereira
Deputado Eduardo Braide

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 031/2017

Dispõe sobre a doação de produtos  apreendidos
nos termos que especifica.

Art. 1º. Os produtos apreendidos (brinquedos, equipamentos,
peças de vestuário e materiais de uso infanto-juvenil) pelas autoridades
competentes, no exercício de poder de polícia, serão sempre que
possível, doados, preferencialmente, às instituições filantrópicas e/ou
de caridade, esgotados os prazos para interposição de recursos.

§ 1º. Os produtos somente poderão ser doados quando não
apresentarem caraterísticas nocivas à saúde.

§ 2º. Não se aplica o disposto neste artigo aos produtos cuja
apreensão seja objeto de disciplina específica.

Art. 2º. Não será permitida às Instituições beneficiadas, nos
termos desta Lei, a comercialização de produtos doados, salvo com a
autorização do órgão competente.

Art. 3º. Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o
detalhamento técnico de sua execução.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 092 /2017

RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade,

regimentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 034/2017, de autoria do Senhor Deputado Adriano
Sarney, que dispõe sobre a proibição, imposta aos postos de
combustíveis, de continuar a abastecer veículos após ser acionada a
trava de segurança da bomba de abastecimento.

Além disso, prevê, em caso de não observância dos comandos
insculpidos no referido diploma, sanções administrativas.

É o relatório.
Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à

constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a
adequada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado,
por mais relevante que seja.

O art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão aduz que,
“a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa
iniciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima
poderá deflagrar o processo legislativo de leis complementares e
ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional
explícita e inequívoca”.

Portanto, a matéria em epígrafe enquadra-se nas matérias de
iniciativa geral ou comum. Dessa forma, qualquer membro ou comissão
da Assembleia Legislativa possui competência para iniciar o processo
legislativo.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49)
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de
inconstitucionalidade formal da norma.

Segundo LENZA (2009, p. 385, Direito Constitucional
Esquematizado), “o processo legislativo consiste nas regras
procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das
espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas
pelos ‘atores’ envolvidos no processo”.

Deve-se verificar se a proposição apresentada é a adequada
para a matéria. No caso em tela, o projeto que se apresenta é de Lei
Ordinária, não tendo objeções constitucionais, legais, jurídicas ou
regimentais quanto à sua escolha.

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária,
apresentam-se constitucionalmente dois tipos de competência
legislativa: privativa e concorrente.

Em sintonia com isso, compete a União, Estados e Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre consumo e responsabilidade
por danos ao consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição da
República).

Nessa senda, caberá a União editar normas gerais, e aos Estados
e Distrito Federal dispor acerca de normas suplementares, quando for
o caso.

Por esse prisma, a União editou normas gerais a respeito do
tema, estampada na Lei Federal n° 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Em que pese o conteúdo aberto e abstrato do comando
constitucional que trata das competências concorrentes dos entes
federados não nos dar uma resposta segura quanto aos limites do
poder de suplementação legal dos Estados, o que pode ensejar
questionamentos quanto à legitimidade de construção legislativa local
quando já existe norma federal a tratar do tema, no presente caso, as
dúvidas quanto a essas limitações são totalmente defenestradas pela
própria Lei Federal aplicada ao objeto em tela.

Senão vejamos. O Código de Defesa do Consumidor prevê em
seu artigo 4º a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem
como suas arquitraves o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de
vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo.
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Em seu inciso II, o artigo acaba por asseverar princípios

fundamentais para a verificação da legitimidade da proposta em tela:

Lei Federal n° 8.078/1990.
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,
a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da
sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
(...)
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente
o consumidor:
 d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.

Portanto, a ação governamental, sem distinção de esferas da
administração, que garanta a qualidade e segurança dos serviços
prestados ao consumidor é fonte estruturante do CDC.

Ademais, nota-se que o projeto ora discutido, consoante se
depreende de sua justificativa, visa proteger a saúde do consumidor e,
principalmente, a do trabalhador em postos de combustíveis evitando
a inalação de benzeno em níveis prejudiciais, bem como também enseja
medida de proteção ambiental.

Por seu turno, o artigo 55 do mesmo código também nos
oferece azimute seguro para a verificação de legitimidade do presente
projeto:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação
administrativa, baixarão normas relativas à produção,
industrialização, distribuição e consumo de produtos e
serviços.
§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização,
distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado
de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde,
da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor,
baixando as normas que se fizerem necessárias.

Outrossim, a Constituição da República também assevera em
seu bojo que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;

Noutra linha, não existe lei federal que trate especificamente
sobre o tema em questão, qual seja, regulamentação de limite seguro de
abastecimento de combustível em veículo, por essa ótica, igualmente,
não há ingerência do Estado na competência da União, com a eventual
aprovação deste projeto.

No que toca ao arbitramento de multas e punições, estas
decorrem naturalmente do poder de polícia estatal, estando dentro da
razoabilidade e proporcionalidade haja vista que devem possuir
conteúdo didático para coibir a reincidência do comportamento
reprovável, bem como possibilitar a prevenção de novas práticas
consumeristas lesivas.

De acordo com o inciso VI, da Lei n° 9.784/1999:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros,
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de: [...] 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;

Além disso, a previsão de multas irrisórias estimula a própria
pratica da infração, enfraquecendo o conteúdo da Lei e por consequência
induzindo o desrespeito aos direitos dos consumidores.

Nessa quadra, é juridicamente possível a confecção de lei
estadual regulamentadora das relações de consumo local que almeje a
preservação do bem-estar do consumidor e da segurança das operações
consumeristas.

Com efeito, observa-se que o projeto de lei, ao se adequar as
premissas postas acima, consiste em suplementação legítima da
legislação federal que regulamenta o tema.

Com efeito, da análise do projeto de lei, verifica-se que
esse coaduna-se com os artigos 23, VI e 24, incisos V e VIII, da
Constituição da República, bem como com o Sistema de Proteção
ao Consumidor instalado pela Lei Federal n° 8.078/1990 (Código
de Defesa do Consumidor).

VOTO DA RELATORA:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada,

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 034/2017, por não
possuir nenhum vício formal nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 034/2017, nos termos do
voto da Relatora.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de abril de 2017.

Deputado Marco Aurélio  - Presidente
Deputada  Francisca Primo- Relatora
Deputado Antônio Pereira
Deputado Eduardo Braide

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 368/2017, de 11 de abril de 2017, Tornando sem efeito a

Nomeação de WILLAME POLICARPO PEREIRA, do Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal
deste Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 026 de 08 de março do
ano em curso.

Nº 369/2017, de 11 de abril de 2017, nomeando CASIMIRO
BEZERRA SAMPAIO NETO, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

P O R T A R I A   Nº 167/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista a nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº
612 de 02 de março de 2011,
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R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora ERIKA HELENA BEZERRA DA
SILVA, matrícula nº 1619063, para responder pela Chefia do Núcleo
de Qualidade Ambiental deste Poder, devendo ser considerada a partir
de 1º de março do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 23
de março de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 206/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 010/2017 – DL,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras, LUANA AMUM BARBOSA
VIEIRA GOES, matrícula nº 1629161 e NADJA FERREIRA DA
SILVA, matrícula nº 1393032, ambas lotadas na Diretoria Legislativa,
para atuarem, respectivamente, como Gestora e Substituta do Contrato
ou equivalente que deverá ser formalizado com a Empresa THP
Papelaria – T A F Pontes Comércio e Serviços, decorrente do processo
administrativo nº 0359/2017-AL, cujo objeto versa sobre aquisição de
material permanente na espécie “Máquina Encadernadora
(Perfuradora)”, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e o  Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 07
de abril de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DA
LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016-CPL/AL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5371/2016-AL. A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público o julgamento e classificação das propostas de preços
da licitação em referência, cujo objeto trata da contratação de empresa
para execução dos serviços de engenharia de implantação de piso em
granito no hall principal do pavimento térreo do Edifício Sede da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ficando assim a
classificação das proponentes: a) Classificadas: - 1º Lugar:  TRICONE
CONSTRUÇÕES LTDA; -  2º Lugar: MS PINTO ENGENHARIA
LTDA; - 3º Lugar: FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI;
- 4º Lugar: CINZEL ENGENHARIA LTDA; - 5º Lugar: A.E. GLOBAL
CONSTRUÇÕES LTDA; - 6º Lugar: AGC ENGENHARIA LTDA; -
7º Lugar: RJNC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
e - 8º Lugar: SANGAR CONSTRUÇÕES EIRELI. b) Desclassificadas:
- CONSTERRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;
RESENDE ENGENHARIA LTDA e TORQUATO FERNANDES
CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA. Os autos do processo
estão com vista franqueada aos interessados na sede da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, para interposição de recurso, observado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da publicação deste Aviso,
nos Diários Oficiais do Estado e da ALEMA no dia 12 de abril de
2017. São Luís, 11 de abril de 2017. CATARINA DELMIRA
BOUCINHAS LEAL. Presidente da CPL
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n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
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